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Gotland producerar unika råvaror, 
fantastiska livsmedel och matupple-
velser i världsklass. Hur kan vi tillsam-
mans öka värdet av allt detta? Det var 
utmaning som de närmare 30 delta-
garna på seminariet tillsammans sökte 
kreativa lösningar på. Kompetensen 
och erfarenheten bland deltagarna 
var bred. Här fanns i princip hela den 

Så lyfter vi gotländsk mat 
– från jord till krog!

Hur kan vi tillsammans öka värdet på den 
gotländska maten och drycken? Det var temat 
när Gotland Grönt Centrum den 11 februari 
gästades av inspiratörerna Frida Jonson och 

Lovisa Madås från AGFO. De närmare 30-talet deltagarna på 
seminariet fi ck en energigivande dag där spännande omvärlds-
paningar varvades med kreativa diskussioner.

gotländska livsmedelskedjan på plats: 
grönsaksodlare, köttproducenter, olika 
typer av livsmedelsförädlare, ett bryg-
geri, grossister, handel och krögare. 
Bland övriga deltagare märktes bland 
annat två studenter från Uppsala 
universitet och representanter från 
Region Gotland och Länsstyrelsen.

i över tio år. Något kan vi väl lära 
av varandra och nätverka bättre för 
att rigga en organisation liknande 
Skördefestivalens för att arrangera en 
årlig ”Fiskets Dag” framöver.

Nedan till vänster: stekt skarpsill med potatispuré och lingon på knäcke. 
Till höger: underbar Gotländsk sushi -gravad sik.
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Öka värdet – vad betyder det?
Gotland har en regional mat- och 
livsmedelsstrategi vars övergripande 
mål är att ”öka värdet på maten från 
Gotland”.  Men vad innebär det egent-
ligen?  Har vi som ingår i det så kallade 
livsmedelssystemet samma målbild? 
Dagen inleddes med att diskutera vad 
”ökat värde” kan betyda för var och 
en – och fanns många olika tolkningar! 
För en del av deltagarna betydde ”ökat 
värde” detsamma som ökad förädling, 
större volymer, möjlighet att nå ut på 
nya marknader, fl er arbetsplatser och 
ökad lönsamhet. Andra menade att 
”öka värde” mer handlar om att nischa 
in sig med premiumprodukter av hög 
kvalitet – och ta betalt för det. Att ”öka 
värde” kan också handla om att stärka 
det gemensamma varumärket Gotland 
och att erbjuda fl er matupplevelser 
som lockar folk till ön. ”Ökad värde” 
kan även betyda att öka Gotlands själv-
försörjningsgrad och skapa en tryggare 
livsmedelsförsörjning. En hållbarhets-
aspekt på ”ökat värde” som lyftes var 
vikten att utnyttja alla resurser och 
ta vara på restprodukter. Ytterligare 
några ansåg att ”ökat värde” ytterst 
handlar om att skapa möjligheter för 
att leva och verka på den gotländska 

landsbygden. 
Sammantaget konstaterades att målet 
”ökat värde på den gotländska maten” 
har såväl ekonomiska, sociala som 
miljömässiga dimensioner. Och med 
den breda definitionen i bakhuvet 
satte intensiva gruppdiskussioner 
igång för att identifi era utmaningar 
och hitta lösningar för att i samver-
kan öka värdet på mat och dryck från 
Gotland. ”Om vi är överens om våra 
utmaningar kommer förutsättning-
arna för samsyn kring våra möjligheter 
att öka markant” var budskapet från 
processledarna Frida och Lovisa. 

Bland alla de kreativa förslag som togs 
fram under dagen vad det till slut två 
idéer som deltagarna röstade fram som 
särskilt intressanta att gå vidare med 
för att stärka samarbetet kring den 
gotländska maten och drycken:
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• Ett konceptsamarbete mellan krö-
gare, off entliga kök och råvaruleve-
rantörer kring menyer för säsongs-
produkter

• Ett Gotlandsigill - en gemensam 
märkning att använda i marknads-
föringen av gotländska livsmedel 
gentemot konsument i butik och 
restaurang

Produktutveckla som en startup
Frida och Lovisa delade generöst med 
dig av goda exempel på företag som 
lyckats i sin affärs- och produktut-
veckling genom att tydligt utgå från 
kundens behov. ”Ett etablerat företag 
fokuserar på att eff ektivisera det man 
redan gör. En startup fokuserar på att 
lösa ett problem för någon.”  

Med hjälp av aff ärsutvecklingsverkty-
get ”Canvas Hypotes” avslutades dagen 
med en kreativ övning som gick ut på 
att identifi era lösningar på – mer eller 
mindre hypotetiska – kundbehov. På 
kort tid arbetades i samverkan fl era 
helt nya produkteridéer fram. Bland 
annat kan nämnas: en gotländsk 
året-runt-sparrisprodukt till öns 
restauranger, en ny chokladpralin 
med fyllning av gotländsk senap och 

för alla on-the-go: läckra gotländska 
ungstrull med olika fyllningar baserade 
på gotlandslins. Nu väntar vi alla med 
spänning på att dessa nyheter snart 
kommer ut på marknaden! 

Arrangör av dagen ”Så lyfter vi got-
ländsk mat – från bord till krog” var 
projekt Ökad Livsmedelsförädling som 
drivs av Hushållningssällskapets dot-
terbolag Gotland Grönt Centrum AB. 
Alla idéer som genererades på semina-
riet ägs tillsammans av de som var där 
och bidrog. Ökad livsmedelsförädling, 
genom projektledarna Susanne Welin-
Berger och Lotta Löwhagen Lundberg, 
kommer på lämpligt sätt ta idéerna 
vidare.
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Ett konceptsamarbete mellan krö- för alla on-the-go: läckra gotländska 




