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Fanatiker eller förnekare?
Under året har arbetet startat med implementeringen av Ålands hållbara livsmedelsstrategi i
samarbete med Ålands Producentförbund. Arbetet är omfattande och det krävs mycket arbete
och engagemang från alla parter.

Implementeringen av livsmedelsstrategin kommer att fortsätta under en lång tid och det är
intressant att följa med vilka aktörer som visar
framfötterna och vill vara med bland pionjärerna.

Strategin grundar sig på att det är lönsamhetsproblem inom många sektorer inom livsmedelsproduktionen.
Strategins långsiktiga mål till 2030 är att
bygga ett gemensamt varumärke för de åländska
livsmedelsprodukterna med ett mervärde genom
en hållbar livsmedelsproduktion och producenterna ska öka sin lönsamhet med 20 procent.
Strategins utgångspunkt är ”Utvecklings- och
hållbarhetsagendan för Åland”.

En av pionjärerna är Johan Mörn som är medlem i landsbygdsutvecklingens styrgrupp. Han
har myntat #axgan, dvs att man väljer åländska
råvaror så långt det är möjligt. För att få ett
hållbart Åland och en cirkulära ekonomi behöver det bli fler som handlar åländskt – inte bara
livsmedel utan det gäller alla produkter och
tjänster. Det som är avgörande är den offentliga
sektorns inköp, som behöver visa vägen. Begreppet #axgan har spridit sig som en löpeld och har
även uppmärksammats både på fastlandet och i
Sverige.

Förändringsarbeten tar tid och året har ägnats åt
förankringsarbeten i hela branschen. Det har visat
sig att det inte går att vänta in att alla är med
på tåget från början, för då får vi vänta länge.
Det gäller att hitta dem som är förändringsbenägna och som har en vilja att ligga i framkant
när det gäller hållbarhetsfrågor. När vi pratar om
hållbarhet, gäller det inte bara de miljömässiga
aspekterna. För en hållbar livsmedelsproduktion
är lönsamhetsaspekten minst lika viktig.

Jomala den 16.4.2018
Lena Brenner
Landsbygdsutvecklare

Enligt ledarskapstänkaren Simon Sinek finns det
en engagerad minoritet som visar vägen till nya
värdegrunder. Det behövs 15 – 18 % av målgruppen som tror på en vision för att ändra perspektiv och för att få med sig resten av målgruppen.
- 2 % av målgruppen är fanatiker och går stenhårt in för förändringen
- 10 % är ”early adopters” och är öppna för
förändring
- 70 % är passiva bundsförvanter. 35 % av dem
är sådana som följer efter ”early adopters”
och 35 % bryr sig inte
- 10 % är förnekare
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Pärmbild: Tävlingen EMBLA med prisutdelning i Köpenhamns Rådhus.
Bakre raden: Jenny Björklund, Åsmund Sundberg, Harriet Strandvik, Anna Alm och
Karin Rosenberg-Brunila.
Främre raden: Ann Sundberg, Liz Mattsson, Mia Jansson, Marie-Ann Jansson,
Annette Häger-Ahlström och Lena Brenner.

Ålands Landsbygdscentrum (ÅLBC)
Ålands Landsbygdscentrums målsättning

Ålands Landsbygdscentrums organisationer skall bidra till att utveckla och bredda näringsverksamheten på landsbygden. Detta sker genom rådgivning, utbildning, demoodling och projektverksamhet.
Ålands Landsbygdscentrum är inte en juridisk person utan fungerar endast som ett frivilligt samarbetsorgan med gemensamt marknadsföringsnamn för organisationerna. De självständiga organisationer som verkar vid Ålands Landsbygdscentrum är:
Ålands Producentförbund rf
ProAgria - Ålands Hushållningssällskap rf
Ålands Skogsvårdsförening rf
Ålands 4-H distrikt rf
Lantbruksföretagarnas Pensionsanstalt (LPA)
Skördefestens Vänner rf
Landsbygdsutveckling – en landsbygdsutvecklare/koordinator är anställd av Ålands Landskaps
regering som även har till uppgift att samordna organisationerna och
driva gemensamma frågor.
I början av 2018 flyttade även Lokalkraft Leader Åland, Ålands Marthadistrikt och Ålands Fiskare till
området.
Var och en av dessa organisationer har en egen ledning med funktion att styra den egna organisationens verksamhet samt egen budget.

Ledningsgruppen för Ålands Landsbygdscentrum

Ledningsgruppen består av representanter från de organisationer som är lokaliserade vid Ålands
Landsbygdscentrum. Ledningsgruppen besluter om gemensamma frågor på området samt informerar
varandra om organisationernas aktiviteter. Ledningsgruppen sammanträder 2 ggr/månad.
Ledningsgruppens medlemmar 2017:
Jaana Ojanen
Ålands 4H distrikt
ordförande 1.1 – 31.6
Torbjörn Björkman
Ålands Skogsvårdsförening
ordförande 1.7 – 31.12
Henry Lindström
Ålands Producentförbund		
Emilia Arola
Ålands Hushållningssällskap
fram till 1.6.2017
Simon Karlsson
Ålands Hushållningssällskap
från 1.6.2017
Liz Mattsson
Skördefestens Vänner
Lena Brenner
Landsbygdsutvecklare/koordinator

Tusen unga ledare
Mathias Kerwien följde
Lena Brenner under en dag

Åland Grönskar, Kalaset
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Landsbygdsutveckling
Som enda anställd inom landsbygdsutvecklingen fungerar Lena Brenner. Tjänsten är en ordinarie
heltidstjänst och är underställd näringsavdelningen vid Ålands landskapsregering.

Ålands Landskapsregering

Linnea Johansson
Avdelningschef för
näringsavdelningen

Susanne Strand
Byråchef vid näringsavdelningen

Styrgruppen för
landsbygdsutveckling

Lena Brenner
Landsbygdsutvecklare

Ledningsgruppen för Ålands
Landsbygdscentrum

Styrgruppen för landsbygdsutveckling under mandatperioden 2016–2017:
Linnéa Johansson
Näringsavdelningen
ordförande
Anders Ekström
Ålands Näringsliv
vice ordförande
Johan Mörn
Silverskär
Anna Nordlund-Gustafsson Ålandsmejeriet
Sara Tobiasson
Fårmatur, Brändö
Johan Holmqvist
Ålands Producentförbund
Kristian Packalén
Leader Åland
Mikael Lindholm
Företagsam Skärgård
Lena Brenner
föredragande och sekreterare
Styrgruppen har under året sammanträtt till två protokollförda möten samt en skriftligt avrapportering. I samband med styrgruppens möten görs även studiebesök hos olika företagare. Studiebesök
gjorts på Ålands Skogsindustrier och Fifax.
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Landsbygdsutveckling
Verksamhetsidé

Utveckla och bredda näringsverksamheten på landsbygden.
Koordinera resurser och stimulera till samarbete för att på mest effektivt sätt bidra till en positiv
utveckling av landsbygden och dess näringar.

Strategi för landsbygdsutvecklingen
Vision

Åland är en stark matregion med en livskraftig landsbygd som står sig konkurrenskraftigt i världen.
Landsbygdsutvecklingen bygger vidare på Ålands Näringslivs målsättning:
”Åland skall mätt i BNP höra till de mest framgångsrika regionerna i Norden” med en konkurrens
kraftig landsbygd.
Verksamhetsområden på marknaden
Målgruppen för insatserna är livsmedelsföretag och företag inom matbranschen över hela Åland.
Ansvarsområde
- Stärka Åland som en stark matregion genom olika projekt
- Stärka konsumentförtroendet och öka försäljningen av åländska produkter bl.a. genom matprojekt
- Inspirera, initiera och driva projekt för att utveckla landsbygdsföretagen
- Koordinator för Ålands Landsbygdscentrum
Resursfördelning
40 %		 Ålands hållbara livsmedelsstrategi
30 %		 Mathantverksutbildning och FM i Mathantverk
15 %		 Ny Nordisk Mat Åland
10 %		 Övrig verksamhet
5 %		 Koordinator för Ålands Landsbygdscentrum
Avgränsning
Landsbygdsutvecklaren ger inte rådgivning direkt till företagare, det sker via projekt och genom
branschorganisationer.

Styrgruppens studiebesök

Kristian Packalen, Linnea Johansson, Johan
Holmqvist och VD Kimmo Jalo från Fifax

VD Joakim Blom från Ålands Skogsindustrier
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Landsbygdsforum januari 2017

Studiebesök till Västervik

Årsberättelse 2017
Landsbygdsutveckling

1. Ålands hållbara livsmedelsstrategi
Under året har landsbygdsutvecklaren jobbat i nära samarbete med Ålands Producentförbund (ÅPF)
med att implementera Ålands hållbara livsmedelsstrategi. Patricia Wiklund, Invenire, har varit projektledare för implementeringen av strategin.

1.1 Strategins långsiktiga mål 2030

Bygga ett gemensamt varumärke för de åländska livsmedelsprodukterna med ett mervärde genom en
hållbar livsmedelsproduktion och producenterna ska öka sin lönsamhet med 20 procent.
Strategins utgångspunkt är ”Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland”.

1.2 Landsbygdsforum

Det var stort intresse för Landsbygdsforum den 13.1.2017 där strategin presenterades av projektledaren Patricia Wiklund. Ca 120 personer var närvarande i salen och ytterligare 100 personer har
sett presentationen via Bambuser. Det var även en bra blandning av representanter från olika delar i
livsmedelsklustret samt många övriga som var intresserade av strategin.

1.3 Behandling av Ålands hållbara livsmedelsstrategi

Styrgruppen för ”Hållbar livsmedelsstrategi” behandlade strategin den 20.1.2017 och överlämnade
den till Ålands Producentförbunds styrelse som behandlade strategin den 25.1.2017. Slutligen behandlade Styrgruppen för Landsbygdsutvecklingen strategin den 30.1.2017 och överlämnade den
sedan till Ålands Landskapsregering. Strategin fick därmed en bred förankring i flera olika grupper.
Lr lämnade till strategin som ett meddelande till Ålands lagting under våren som slutbehandlades
under hösten.
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1.4 Implementeringen av livsmedelsstrategin

Under 2017 började arbetet med att implementera strategin – projekttid; 1.6.2017 – 30.6.2018
Arbetet har följande syften:
1. Att få näringsämnen i effektivare cirkulation och förbättra Östersjöns och klimatets tillstånd
2. Befrämja utvecklingen av affärsverksamhet baserad på cirkulation av näringsämnen (i hav och
på land)
3. Befrämja investeringar i jordhälsa
4. Befrämja investeringar i biodiversitet, vattendrag och landskapsvård för att skapa mervärden
på marknaden
5. Befrämja naturbetesprodukter och –tjänster
6. Stärka Ålands positionering som en gastronomisk destination
7. Skapa synlighet, uppmärksamhet och samsyn på frågorna om klimatsmart och hållbar
livsmedelsproduktion
8. Befrämja sätt att mäta framsteg, föra fram bevis och certifiera
9. Befrämja nya modeller som ger primärproducenterna ett skäligt pris för deras arbete
10. Bygga ett varumärke och fenomen kring Ålands satsningar på hållbar mat
11. Att bli en naturlig del av Ålands näringsliv och skapa en organisationskultur som stöder strategiska försök och pilotprojektverksamhet
Punkterna 6, 7 och 10 stöder arbetet i aktiviteten MatÅLAND 2021, som bedrivs av Visit Åland och
som bl.a. utarbetar en långsiktig varumärkesstrategi, ökar marknadskommunikationen om mervärdet i
åländska matprodukter och utvecklar matupplevelsen på basen av livsmedelsstrategin.
Arbetets ska på alla tänkbara sätt stärka ekosystemets aktörer och dess förutsättningar att i samverkan med andra ta tillvara affärsmöjligheter på marknaderna och ta steg mot en fortsatt omställning
till ett hållbart livsmedelssystem.
Implementeringsprocessen leds av en styrgrupp som består av representanter från
- Ålands Producentförbund, ordförande
- Ålands Hushållningssällskap
- Vattenbrukare/fiskare
- Orkla
- WJ Dahlman Ab
- ÅCA
- ÅTH
- Landsbygdsutvecklingen
- Landskapsregeringen

1.5 Inspirationsresa till Västervik

Landsbygdsutvecklaren, Henry Lindström, ÅPF och Patricia Wiklund deltog den 14-16 augusti i en
inspirationsresa till Västervik som Miljöbyrån arrangerade.
Västerviks kommun har under flera år legat i framkant med åtgärder för att minska övergödningen.
De har arbetat långsiktigt och målmedvetet i dialog med lokala aktörer och markägare för att hitta
och pröva konkreta åtgärder för att minska näringsbelastningen. Genom uppföljning har de visat att
det går att förena bra vattenmiljö med andra intressen.
Värdar i Västervik var Dennis Wiström, agronom som jobbar som vattenrådgivare anställd av Västerviks kommun och Gun Lindberg, hållbarhetsstrategi vid Västerviks kommun.
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Patricia Wiklund, Annette
Häger-Ahlström och
föreläsaren Jill Axelsson Pabst

Föreläsare om Jordhälsa: Patrick Nyström,
Patricia Wiklund och Magnus Selenius

Föreläsare Märta Jansdotter

Deltagarna i resan fick ta del av de vattenförbättrande och produktionshöjande åtgärder som har
genomförts hos en jordbrukare som fått WWF:s pris som Årets Östersjöbonde 2014, bla vattenförbättrande våtmarker och 2-stegsdiken.
Man besökte platsen för en planerad mångfunktionell stadsdamm som ska kombineras med bevattning av fotbollsplaner, konstsnö till skidspår, stadsodling samt rekreation.
Man fick även information om det bevattningsprojekt som Västervik genomför där övergött havsvatten används för bevattning. Åtgärden ökar produktionen samt ska bidra till att restaurera havsviken
till god vattenkvalitet.
Besök gjordes också på Västerviks naturrum och en restaurering av fiskevandringsled för öring.

1.6 Inspirationsföreläsningar

Under november arrangerade landsbygdsutvecklingen flera olika temadagar som bestod av inspirationsföreläsningar i kombination med workshoppar. Under temadagarna gjorde man djupdykningar
in i flera intressanta ämnen centrala för vår strategi, hörde spännande berättelser och lärde sig av
pionjärer som gått före och visat vad som är möjligt!
Strategins projektledare Patricia Wiklund från Invenire Ab fungerade som moderator under dagarna.

Hur har man utvecklat måltidsturism i Västra Götaland?
9 – 10 november

Jill Axelsson Pabst, affärsutvecklare inom måltidsturism på Västsvenska Turistrådet, berättade om hur
man under en lång tid har jobbat strategiskt med måltidsturismen i Västsverige. Hon berättar också
om några konkreta exempel:
- Hur de har arbetat med nätverk: Smaka på Västsverige
- Hur de har arbetat med Bohuslän och använt skaldjuren som verktyg: Skaldjursupplevelser och om
att skapa nya säsonger
Under workshopen diskuterade man hur bygger man upp en måltidsturism som lämpar sig bättre för
mindre grupper och enskilda samt hur man kan samarbeta och koordinera.
Dagen avslutades med att deltagarna delade in sig i mindre grupper och planerade konkreta paket.
45 deltagare.

8

Hur skapar man positiv klimatpåverkan med kossans hjälp
15 – 16 november

Märta Jansdotter, VD för Gröna gårdar, bolaget i Västra Sverige som sålt ekologiskt och gräsuppfött
nöt- och lammkött i över 15 år och som har nöjda kunder över hela Sverige.
Märta berättar om Gröna gårdars verksamhet och om sitt arbete för en hållbar köttproduktion.
Gröna gårdar maximera jordbrukets positiva klimatpåverkan då korna används för att bygga biologisk
mångfald och mullhalt i jorden. Hon berättade även om vikten av närheten till konsumenten, samt
hur man eftersträvar ekonomisk hållbarhet genom hög köttkvalitet och höjda ersättningar åt producenterna.
Workshop: Hur man skapar framtidens matsystem på Åland
Märta introducerade oss till en arbetsmetod hon använder i sitt eget arbete som heter Appreciative
Inquiry. Den fokuserar på det som leder till positiv förändring och vad som är värdeskapande, ger
utveckling, energi och handlingskraft.
20 deltagare.

Hur jag som jordbrukare jobbar med jordhälsa
23 – 24 november

Patrick Nyström från Verkatakkila gård i Vihtis jobbar med att förbättra markens växtkondition genom att utveckla växtföljds- och bearbetningsmetoder. Patrick har tillsammans med sin fru aktivt och
fördomsfritt gett sig in på att utveckla den konventionella gården, testat nya metoder och dela med
sig av sin kunskap och sina erfarenheter.
Magnus Selenius från Nyby gård i Rödskog har lång erfarenhet av ekologisk odling och hans jordbruk
har ett starkt miljötänk i grunden. Magnus berättar om sin erfarenhet av jordbearbetning, värnande
av biologisk mångfald och hur det naturliga kretsloppet fungerar på hans mångsidiga gård.
Workshop: Hur kan de åländska jordbrukarna komma igång med åtgärder som förbättrar jordhälsan?
Vilka utmaningar finns det? Hur löser man dem? Vilka verktyg finns tillgängliga idag och vad kan vi
utveckla nytt inom ramen av livsmedelsstrategin? Deltagarna i workshopen fick berätta vilka specifika problem man har på gården när det gäller jordhälsa och utgående från detta diskuterade man
förbättringar. 15 deltagare

Jill Axelsson Pabst, föreläsare om måltidsturism

Föreläsaren Märta Jansdotter flankerad av
Lena Brenner och Henry Lindström
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Förbättrad lönsamhet genom miljöåtgärder och minskad näringsbelastning
1 december

Dennis Wiström, agronom som jobbar som vattenrådgivare anställd av Västerviks kommun. Han jobbar tillsammans med markägare/lantbrukare för att ta tillvara växtnäring och öka produktionen på
gården med smarta lokalanpassade miljöåtgärder för en bättre vattenmiljö. Dennis uppgift är att få
bättre lönsamhet på gården och samtidigt mindre miljöpåverkan.
Under temadagarna deltar också Mikael Roos, mjölk- och köttdjursproducent samt
Fredrik Andersson, Häckenstad gård, som driver en ekologisk gård med dikoproduktion och har utsetts
till årets svenska Östersjöbonde 2014. Han ligger långt framme när det gäller ny miljöteknik och
belönas för sina insatser att minska övergödningen av Östersjön.
Under workshopen gick man igenom konkreta åtgärder; Hur kan jag som jordbrukare förbättra lönsamheten genom miljöåtgärder? 20 deltagare.

1.7 Referensgrupp för ”Gastronomisk ö värd att besöka”

En referensgrupp har tillsatts för att jobba med den 5:te spjutspetsen i livsmedelsstrategin ”En gastronomisk ö värd att besöka”.
Uppdraget är;
Vilka grundläggande värderingar har vi för en ”Gastronomisk ö värd att besöka”
Vilken förändring vill vi få till stånd för att uppnå målet med en ”Gastronomisk ö värd att besöka”
Referensgruppen består av;
Patricia Wiklund, ordförande
Lena Brenner, sekreterare
Anita Lundin, Åland Grönskar, Mitt Åland
Liz Mattsson, Skördefesten på Åland
Anna Alm, Mathantverkare på Åland
Harriet Strandvik, mathantverksutbildning
Tiina Björklund, MatÅland 2021
Lotta Berner-Sjölund, Visit Åland
Pernilla Weckman, April Kommunikation
Annika Zetterqvist, April Kommunikation

Dennis Wiström på besök hos Johan Holmqvist
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Dennis Wiström, Mikael Roos och Fredrik Andersson
från Västervik

2. Kustens Mat 2016-2018
2.1 Mathantverksutbildning

I augusti 2017 startade utbildning nr 2 inom Kustens Mat med 16 vuxenstuderande från Åland.
Utbildningen är deltidsstudier för vuxenstuderande – inom ett samarbetsprojekt mellan de svenskspråkiga regionerna i Finland; Nyland, Österbotten och Åland.
Varje region har en egen projektledare och på Åland koordinerar Harriet Strandvik projektet.
Utbildningen sträcker sig över tre terminer under sammanlagt 15 veckoslut. Närstudietillfällena arrangeras via videolänk, där samma föreläsare undervisar alla tre regioner samtidigt.
Deltagarna i utbildningen har valt en inriktning; Kött, Mjölk, Spannmål, Fruk & bär, Grönsaker, örter
& svamp. Dessa praktiska kurser, á 10 dagar, arrangeras på olika platser i regionerna.
Utbildningen har planerats i nära samarbete med Eldrimner i Östersund som har 20 års erfarenhet av
liknande utbildning.

2.2 Definition av mathantverk

Inom Mathantverk skapas unika produkter med rik smak, av hög kvalitet och tydlig identitet. Produkterna tillverkas i huvudsak av lokala råvaror som förädlas varsamt med naturliga processer, i liten
skala och ofta på den egna gården eller i det egna företaget. Mathantverkaren går den långa vägen
och utgår från traditionerna och traditionella metoder, förfinar och utvecklar dem med sin kunskap
och innovativa förmåga. Kännetecknande för mathantverk är att människans hand och kunnande är
med i hela produktionskedjan.

2.3 Organisation

På Åland är Ålands Gymnasium projektägare och landsbygdsutvecklaren samarbetar med projektet
som sakkunnig samt är medlem i styrgruppen för det åländska projektet.
För hela projektet Kustens Mat är landsbygdsutvecklaren medlem i följande grupper:
- ordförande i arbetsgruppen för mathantverksutbildningen
- medlem i arbetsgruppen för FM i Mathantverk
- medlem i styrgruppen för hela projektet

2.4 Planeringsdagar

Den 10 januari hade styrgruppen för projektet Kustens Mat möte i Nagu och den 11 januari var det
planeringsdagar för projektet i Korpo.
Man planerade utbildning nr 2 för mathantverkare samt startade upp planeringen för FM i Mathantverk i Ekenäs 2017.

Planeringsdagar på Hotel Nestor, Korpo

Planeringsdagar på Åland, Öfvergårds

Mathantverksutbildning
11

Branschdagar, syrade grönsaker

Branschdagar, korvtillverkning

Branschdagar, glasstillverkning

Branschdagar, surdegsbakning

Mathantverksdagar i Åboland

Kustens Mat
Planeringsdagar på Åland, besök på Klobben med Johan Mörn
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Mathantverksdagar i Åboland

2.5 Branschdagar för mathantverkare

Den 6 – 7 februari arrangerade det åländska projektet inom Kustens mat tillsammans med Skördefestens Vänner och Landsbygdsutvecklaren, ”prova på - dagar” för blivande mathantverkare.
Dagarna erbjöd ett ”smörgåsbord av möjligheter”. Deltagarna kunde pröva på workshops inom de
olika inriktningarna: Cidertillverkning (frukt och bär), surdegsbröd (spannmål), gårdsglass, ost (mjölk),
fermentering av grönsaker (grönsaker, örter och svamp) samt köttförädling.
Den 7.2 föreläste Mattias Dernelid från Smakriket med rubriken ”Unika produkter och mathantverk
på menyn – ett lyft för restaurangbranschen”.
I branschdagarna deltog 30 personer i 6 olika workshops. 50 personer deltog i föreläsningen med
Mattias Dernelid, 12 såg den via länk. Föreläsningen har i efterhand 133 visningar.
Smakpanel som hjälp i produktutveckling; Dagarna avslutades med att man bjöd in några partiledare,
politiker, tjänstemän och experter som fick i uppgift att sensoriskt granska (doft, syn, konsistens och
smak) produkter som deltagarna i mathantverksutbildningen har tagit fram.
Efter föreläsning och smakpanel fick samtliga ta del av ett mathantverksmingel i Övningsrestaurang
Hjorten, där hade alla workshopar bidragit med smakprover på de produkter som tagits fram.

2.6 Mathantverksdagar arrangerades för första gången i Finland

Den 21 – 22 april arrangerade Åboland Mathantverksdagar på Storfinnhova Gård i Kimito med föreläsningar och studiebesök.
Projektet vill lägga grunden till ett nätverk för mathanverkare i hela Finland och på så sätt sammanföra erfarenheter och kunskap i hantverksmässig livsmedelsförädling.
Även måltiderna är en del av programmet, då det bjöds på mathantverksprodukter och lokala råvaror.
Den gemensamma middagen tillreddes av fem kockar från Åboland, som alla tillredde en var sin rätt
av lokala råvaror.
Från Åland deltog 9 mathantverkare samt projektkoordinator Harriet Strandvik och Lena Brenner.

2.7 Planeringsdagar på Åland

Den 28 – 30 augusti var Åland värd för projektet Kustens Mat´s planeringsdagar. Projektkoordinatorerna från alla regioner och medlemmarna i arbetsgrupperna för Mathantverksutbildningen och för
FM i Mathantverk träffas två ggr/år för att planera verksamheterna och göra studiebesök i respektive
region.
En av dagarna hölls en workshop för att i olika grupper diskutera hur mathantverksutbildningen kan
fortsätta efter att projektet Kustens Mat avslutas i december 2018.
Studiebesök;
- Öfvergårds, Jan och Anna Alm
- Mattas Gårdsmejeri, Jennifer Sundman och Lars-Johan Mattsson
- Bryggeriguidning på Stallhagen
- Smakbyn
- Silverskär och Klobben
- Backmans Smakverk, Jonas och Tina Backman
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Foodjam Matz Olsson och Veronika Olofsson

Foodjam

2.8 FM i Mathantverk

De öppna Finska Mästerskapen i Mathantverk arrangerades 4-6.10.2017 på Yrkeshögskolan Novia
i Raseborg. Tävlingen, som ordnas för andra gången, var öppen för nordiska deltagare och detta år
även för baltiska deltagare. Det var tio olika tävlingskategorier och 20 tävlingsklasser. Användningen
av tillsatsämnen är starkt begränsad och råvarorna skall vara lokala eller inhemska med känt ursprung.
I samband med FM-tävlingen arrangerades föreläsningar, besök till företag i regionen och praktiska
workshops. Tävlingen avslutades med prisutdelning och festmiddag i Fiskars Bruk i samarbete med
Finlandssvenska Marthaförbundet, ELO-stiftelsen för finländsk matkultur, Slow Food Västnyland och
Fiskars Bruk.
Efter tävlingen fanns det möjlighet för både tävlingsdeltagare och besökare att delta i Slow Foodmarknaden som ordnades 7-8.10.2017 i Fiskars Bruk. På marknaden fanns också en utställning av de
produkter som fick guldmedalj i FM-tävlingen.
Drygt 50 Mathantverkare deltog med drygt 100 produkter. Av dem kom 7 mathantverkare med 15
produkter från Åland.
Marskogens Lamm – Lammsnäcka (färskkorv)
Smakverket – Örtagårdskorv (färskkorv) och Picklade äppelskott med och utan chili
Mattas Gårdsmejeri – Mattas Annie och Mattas Cajsa (hårdostar), Mattas Malou (mjuk vitmögelost),
Mattas Tiffany (salladsost) och Mattas Åsa (ost av halloumityp)
Norrängens Biprodukter – Hallonmarmelad
Öfvergårds – sortspecifik äppelmust och två olika sortspecifika äppelsyrap
Ninas Trädgård – Havtornsglögg
Bröderna Bergmans Fisk – Laxost
I de olika jurygrupperna hittade man också ålänningar:
Therese Nordlund – bär- och fruktprodukter
Dennis Grönroos - grönsaks- och svampprodukter
Wiking Sjögren – fiskprodukter
Anna Karlsson – nordiska drycker
Pernilla Weckman – innovativt mathantverk

14

Guldfest på Maxinge med medaljörerna i FM Mathantverk

Under FM tävlingarna är projektledaren på Åland, Harriet Strandvik ansvarig för de olika jurygrupperna
(7 st). Landsbygdsutvecklaren Lena Brenner assisterar jurygrupperna under bedömningen samt är ansvarig för prisutdelningen samt vinnarbordet – där alla produkter som erhållit guldmedaljer fanns utställda.
Åländska resultat i FM
Eftersom det var så få ostar anmälda, kunde man inte dela ut
medaljer i dessa klasser. Däremot ansåg juryn att Mattas
Gårdsmejeris mjuka vitmögelost hade så hög kvalitet, så man
delade ut ett hedersomnämnande till den.
Åländska guldmedaljer tilldelades till:
Färskkorv
Marskogens Lamm – Lammsnäcka
Nordiska drycker, bärsaft/must
Öfvergårds – sortspecifik äppelmust, Discovery
Innovativt Mathantverk
Smakverket - Picklade äppelskott med äppelkart från Öfvergårds

FM i Mathantverk, Anna Alm, Öfvergårds

2.9 Foodjam

Foodjam är ett kreativt tillfälle där kockar, förädlare och producenter träffas. Deltagarna delas in i
grupper som under kreativa former skapar nya smakkombinationer, maträtter och produkter. Tillfället
används även som en ingång till nya produkter till deltävlingen Matverk som hålls på Åland. Under
Foodjam hittade flera aktörer varandra och fortsatte utveckla produkterna till deltävlingen.
Foodjam hölls den 10 oktober 2017 med 11 deltagare. Det var ett samarbete mellan Ny Nordisk Mat
Åland, Kustens Mat och föreningen Mathantverkare på Åland.

2.10 Guldfest på Maxinge

Den 11 nov arrangerades en ”Guldfest” utanför Smakverkets butik i Maxinge, där alla åländska medaljörer från FM i Mathantverk gav smakprover och sålde sina produkter.
Samtidigt hade Harriet Strandvik bjudit in potentiella sponsorer/medarrangörer för ett FM i Mathantverk på Åland 2020. Man bjöd på en smaktallrik av åländska delikatesser.
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2.11 SM i Mathantverk

Den 24 – 26 oktober gick SM i Mathantverk av stapeln i Åre och samtidigt arrangerades seminariet
Særimner som innehöll ett 40-tal olika seminarier.
Från Åland deltog tre Mathantverkare i det öppna SM i Mathantverk; Smakverket, Mattas Gårdsmejeri och Marskogens Lamm.
Smakverket, Jonas & Tina Backman, fick en silvermedalj för Lufttorkat kött med kotlettrad ”Lanzo”.
Totalt deltog över 150 Mathantverkare i tävlingen, som även hade deltagare från Finland, Norge och
Danmark.
I SM-tävlingen 2017 hade man introducerat kategorin Jästa drycker med de två klasserna Öl samt
Vin, cider och övriga jästa drycker, med inspiration från FM i Mathantverk.
För deltagarna i Mathantverksutbildningen från Åland och Nyland arrangeras en resa till Åre och
utöver seminarierna och tävlingen hade Manne Mosten, Kulitur, anlitats för guidning och information
om hur Jämtland vuxit fram till en kreativ matregion.
En av kvällarna fick gruppen ta del av en “gastronomisk by och SMAK vandring” i Åre med tre rätter
på tre olika restauranger. Totalt deltog 15 personer från Åland i resan till Åre.
Under dagarna i Åre hade vi också ett möte med Eldrimner för att diskutera framtida samarbeten,
både när det gäller Mathantverksutbildning och tävlingar för Mathantverkare.

2.12 FM i Mathantverk 2020

Arbetet för att få FM i Mathantverk att arrangeras på Åland 2020 har påbörjats under året genom att
sondera möjligheter till samarbetspartners, sponsorer och övriga finansiärer.

3. Mathantverkare på Åland
Deltagarna i den första mathantverksutbildningen ville gärna fortsätta att träffas och arrangera
gemensamma aktiviteter. Den 8 maj hade de ett möte på Utgård hos Agneta och Tage Wilhelms i
Lumparland där de grundade föreningen ”Mathantverkare på Åland”. Planerade aktiviteter inom
föreningen:

SM Mathantverk, kreativa dekorationer
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- Arrangera studiebesök hos varandra, ca 1 ggr/månad
- Gemensam marknadsföring – på Åland och hela Finland
- Arrangera branschdagar
- Arrangera kurser
- Deltävlingar till Matverk
- Studieresor
Landsbygdsutvecklaren har hjälpt deltagarna att bilda föreningen och komma igång med verksamheten.

4. Skärgårdsboost
Ålands Näringsliv initierade ett samarbete tillsammans med Företagsam Skärgård, Visit Åland och
Landsbygdsutvecklingen för att arrangera Skärgårdsboost i skärgården; Lappo 8-9.2.2017och Kökar
29-30.3.2017. Även i de Shape Up Boostar som arrangerades i Mariehamn, fanns det deltagare från
skärgården.
Aktiviteten arrangerades inom ramen för ERUF-projektet ”Utveckla framtidens företag” som drivs av
Ålands Näringsliv.
Skärgårdsboostens mål är att deltagarna ska få;
- Verktyg som behövs för att ta företagandet till följande nivå
- Tid att jobba intensivt med sitt eget företags utveckling
- Experter som sparrar och stöder företagaren i processen
- Andra företagare att bolla med och inbokat datum för nästa nätverksträff
- Möjligheten att få en mentor att diskutera med efter avslutad boost
Som inspiratör under en av Skärgårdsboostarna var Roar Svenning från ön Stokkoya, utanför Trondheim, som berättade om hur de har engagera byn och lyckats vända trenden så att de nu har inflyttning till ön.
Landsbygdsutvecklaren träffade Roar Svenning när Ny Nordisk Mat hade styrgruppsmöte på Stokkoya
år 2015 och såg då hur man hade utvecklat hela ön.

Mathantverksförening på besök hos Norrängens Biprodukter

Grundarna av ”Mathantverkarna på Åland”:
Agneta Wilhelms, Tage Wilhelms, Jennifer Sundman,
Jan Alm, Anna Alm och Ros-Mari Ryberg-Ramsdahl
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Info om Ängsnätfjärilen på Åland Grönskar:
Heini Karvinen, Alma Oksanen och Johanna Lindholm
från Helsingfors Universitet

Gästabud på Silverskär

5. Finlandssvenska Landsbygdsriksdagen 2018
Lokalkraft Leader Åland är arrangör för den Finlandssvenska Landsbygdsriksdagen 2018. Det är både
20 års jubileum för evenemanget och 10 års jubileum för föreningen Hela Norden skall leva. Landsbygdsutvecklaren ingår i styrgruppen för arrangemanget på Åland.

6. Åland Grönskar, Kalaset
Den 26 maj hölls invigningen Kalaset för Åland Grönskar på Ålands Landsbygdscentrum. På Kalaset
deltog medaktörerna i Bärkraft, där bla Ålands Producentförbund och Landsbygdsutvecklingen informerade om Ålands hållbara livsmedelsstrategi. Man samarbetade med forskare från Metapopulation
Research Centre vid Helsingfors Universitet som har undersökt Ängsnätfjärilen (Melitae cinxia) över
25 år på Åland.
Ängsnätfjärilen är en riktig ålänning – det är bara på Åland fjärilen har överlevt i hela Finland. Den
trivs på torra, betade ängsmarker som det ännu finns gott om på Åland.

7. Skördefestens Gästabud
För att fira Skördefestens 20-års jubileum började firandet redan på torsdagen med ett Gästabud på
Silverskär.
Skördefestens Gästabud erbjöd en unik chans att smaka på det allra bästa som Åland har att erbjuda
i skördetid. Under gästabudet samlades fem av Ålands främsta kockar på Silverskär. Tillsammans presenterade de en avsmakningsmeny på utvalda råvaror från lokala producenter.
Tanken med middagen var också att stärka kontakten mellan gäst, matlagare och producent.
Varje kock hade en specifik råvara och producent knuten till sin rätt, som i förlängningen kan göra
att nya samarbeten uppstår eller befintliga blir ännu bättre.
Till rätterna serverades ett dryckespaket, noga utvalt av Silverskärs kunniga personal. Extra spännande och lite annorlunda var att det alkoholfria dryckespaketet inte som brukligt var billigare. Istället hade man gjort det alkoholfria paketet lika intressant.
Drygt 60 personer hade åkt ut till Silverskär för att avnjuta rätterna. Inför varje rätt presenterade
respektive kock sin rätt och en kort film visades om råvaruproducenten till maten.
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Gästabud på Silverskär

En av gästerna kommenterade gästabudet: ”Det var inte bara mat, det var också en upplevelse med
lyxig twist som nog passar gemene man. Kändes genuint och på riktigt. Det här gör jag gärna om.”
En arbetsgrupp inom Ny Nordisk Mat Åland planerade Gästabudet. De hade till sin hjälp högskolestuderande Natalie Häger.
Gästabudet genomfördes av fyra restauranger på Åland;
Silverskär – Viktor Eriksson och Gustav Eriksson, Pub Stallhagen – Johanna Dahlgren, Restaurang
Nautical – Peter Sundblom och Indigo – Anders Överström.
Råvaruleverantörerna var Adam & Suvi Söderlund, Mattas Gårdsmejeri, Storfjärdens Fisk, Sven &
Lotta Sjölund och Öfvergårds.
Landsbygdsutvecklaren var koordinator för arrangemanget av Gästabudet.

8. Roslandsminglet – regionala smaker
Roslandsminglet initierade ett samarbete mellan producenter, distributörer, krögare och livsmedelshandlare i Roslagen och på Åland för att samverka kring regionala smaker. Syftet med träffarna
var att starta en diskussion om hur man bättre kan marknadsföra varandra och förstärka regionens
producenter och produkter genom samverkan.
Träffarna hölls den 27 april Marholmarna och den 13 juni Smakbyn.

9. EMBLA - Nordiskt matpris utdelades för första gången
Ny Nordisk Mat delfinansierar ett projekt för att arrangera en nordisk mattävling. De nordiska bondeorganisationernas centralförbund, NBC, arrangerade tävlingen.
Även de självstyrda områdena hade möjlighet att göra nomineringar till de sju olika kategorierna.
Den 23 – 25 augusti 2017 korades vinnarna i den första nordiska mattävlingen Embla som gick av
stapeln i Köpenhamn. Från Åland kammade Michael Björklund hem vinsten i kategorin ”Nordisk
Matkommunikatör 2017”
Vinnarna korades på prisfesten som hölls i samband med det danska miljö- och matministeriets
toppmöte, Better food for more people i samband med Copenhagen Cooking i Köpenhamn. Bland
annat Prinsessan Marie av Danmark var en av prisutdelarna på prisfesten.
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Harriet Strandvik, Lena Brenner, Marie-Ann Jansson, Anna Alm,
Jenny Björklund, Karin Rosenberg-Brunila, Ann Sundberg, Annette
Häger-Ahlström, Liz Mattsson, Åsmund Sundberg, Mia Jansson
och Camilla Gunell

Nomineringar från Åland
1.		 Mathantverkare 2017 – Marskogens Lamm, Ann & Åsmund Sundberg
		 Priset ges till en mathantverkare som har utvecklat en unik produkt som representerar en hög
		 gastronomisk kvalitet och bygger på speciella nordiska råvaror och hantverkstraditioner
2.		
		
		
		

Råvaruproducent 2017 – Öfvergårds, Jan & Anna Alm
Priset ges till en bonde, fiskare, jägare, odlare, bär- eller svampplockare osv. som skapar
högkvalitativa råvaror med god smak, med ursprung i Norden. (Råvaran ska ha skapats genom
att producera, odla, uppföda, fånga eller plocka produkten)

3.		 Mat till många 2017 – Marie-Anne Jansson, Föglö grundskola
		 Priset ges till en person, företag eller organisation, som har gjort en extraordinär insats för att
		 främja matglädje, kvalitet och nordisk matkultur i offentliga måltider
4.		 Matkommunikatör 2017 – Michael Björklund
		 Priset ges till en person, som via media eller annat koncept inspirerar, sprider kunskap om
		 råvaror, måltider och kulinariska traditioner från Norden
5.		
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Matdestination 2017 – Skördefesten på Åland
Priset ges till en förening, institution eller förening som har samlat råvaruproducenter,
restauranger och andra lokala aktörer för att lyfta en geografisk destination genom matkultur,
samarbete och gemenskap

6.		 Matentreprenör 2017 – Michael Björklund, Smakbyn
		 Priset ges till en person, verksamhet eller organisation som har utvecklat en ny metod med
		 attraktionskraft och marknadspotential med tydligt nordiskt ursprung
7.		 Mat till barn och unga 2017 – Mia Jansson, Ängsbacken daghem
		 Priset ges till en person eller organisation som har utvecklat en idé eller ett koncept som märk		 bart bidrar till att utveckla kommande generationers kunskap om nordisk mat och matkultur.
Den åländska juryn bestod av:
Lena Brenner, landsbygdsutvecklare vid Ålands Landsbygdscentrum
Harriet Strandvik, projektkoordinator för Mathantverksutbildningen inom Kustens Mat
Karin Rosenberg, projektledare inom Ålands Martha distrikt och Ålands Natur & Miljö
Henry Lindström, VD Ålands Producentförbund
Embla ska bidra till att stärka den gemensamma matidentiteten och kulturen samt öka intresset för
nordisk mat, även utanför Norden. Fortsättningsvis så kommer Embla att delas ut vartannat år.
Landsbygdsutvecklare Lena Brenner representerar Åland i den nordiska styrgruppen för tävlingen.
Den samnordiska juryn bedömde alla de nominerade enligt Emblas principer: nordisk, hållbar, inspirerande, nytänkande och respekterad.
I den nordiska juryn var Åland representerad av:
- Annette Häger-Ahlström, trädgårdsmästare med inriktning på ekologisk kryddodling
- Karin Rosenberg-Brunila, doktorand och projektledare
- Harriet Strandvik, Konsult, Projektledare inom måltidsbranschen
Ålands närings- och miljöminister Camilla Gunell delade ut priset till Nordisk Matdestination under
prisfesten i Köpenhamn.
Tävlingen har fått namnet Embla efter den första kvinnan i den nordiska mytologin.
Tävlingen var mycket värdefull för de nominerade – man tog mycket ny kunskap med sig hem efter
dagarna i Köpenhamn. Dessutom hade man knutit nya kontakter och utvecklat sina nätverk.
Tävlingen är ett konkret och bra tillfälle att träffa nordiska kolleger – och en bra fortsättning av det
Nordiska köksmanifestet!

10. Smaken av en plats - Smakriket
Smakriket är ett sigill för råvaror och produkter med ett mycket tydligt ursprung och hög kvalitet
som säljs till restauranger, kursgårdar och utvalda delikatessbutiker i Sverige. Produkter som Smakriket söker ska vara helt unika för sin plats.
Affärsutvecklare Mattias Dernelid från Smakriket besökte Åland den 11 – 12 maj för att träffa ett 10tal åländska mathantverkare. Smakriket vill gärna utöka sitt sortiment av åländska produkter. Redan
idag säljer Backmans Smakverk produkter till Smakriket.
Mattias deltog även Skördefestens Gästabud på Silverskär och besökte Skördefesten den 20 – 21
september. Han var mycket imponerad av Skördefesten och konstaterade att evenemanget är ett
suveränt skyltfönster för de åländska produkterna.
Den 12 december besökte Mattias Åland för att ha en diskussion med mathantverkare om förädling
av drycker och andra produkter från äppelsorterna i den åländska genbanken.
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11. Ny Nordisk Mat (NNM) – nordisk nivå
Visionen för Nordiska Ministerrådets program Ny Nordisk Mat, är att det nordiska köket skall inspirera till matglädje, smak och mångfald – både nationellt och internationellt. NNM bygger på Manifestet för det nya nordiska köket med värdeord som rent, friskt, enkelt och etiskt.
En ny programperiod för Ny Nordisk Mat startades 2015 och en styrgrupp har utsetts med representanter från alla Nordiska länder och de självstyrda områdena Grönland, Färöarna och Åland. Landsbygdsutvecklare Lena Brenner representerar Åland i styrgruppen.
Ordförandeskapet i styrgruppen följer ordförandeskapet i Nordiska Ministerrådet, vilket innebar att
Norges representant fungerade som ordförande under 2017.
Ny Nordisk Mat`s uppdrag under denna programperiod är i första hand att omfatta verksamheter
med anknytning till branding och förbättrade nätverk mellan myndigheter och nationella matinstitutioner och organisationer.
Den 4 maj hade NNM styrgruppsmöte i Oslo där man beslöt att delfinansiera följande projekt:
Barn och unga;
- Offentlig mad/Nordic Plate - Kobenhamns Madhus
Branding/profilering;
- Terre Madre Nordic - Slow Food
- Nordisk Bæredygtighed 2.0 – FOOD
- Nordiske beskyttede betegnelser (ursprungsmärkning) – Matmerk
South Bank Center i London
- de nordiska Visit-organisationernas aktiviteter på den nordiska kulturfestivalen ”Nordic Matters”
Den 23 – 24 augusti hölls styrgruppsmöte i Köpenhamn där projektledarna, i de olika projekt NNM
har varit med och delfinansierat, presenterade status i projekten. Mötet hölls i samband med den
nordiska mattävlingen Embla.

Mattias Demelid, Smakriket, besöker Nygårds Skogskrisar;
Andreas Nordlund och Ronja Brenner
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NNM, övre rad: Nina Sundqvist, Norge, Mads Fisher-Møller,
Danmark, Amalie Jessen, Grönland, Oyvindur Av Skarði,
Färöarna, Linda Nöremark, Sverige. Nedre rad: Lena Brenner,
Åland, och Seija Ahonen-Siivola, Finland.

12. Ny Nordisk Mat Åland (NNM Åland)
Referensgruppen för Ny Nordisk Mat Åland - uppdrag:
Vara ambassadör för Ny Nordisk Mat och göra det mera känt på Åland
Ge input till styrgruppen för NNM på nordisk nivå
Ta del av de projekt som drivs inom NNM
Arrangera aktiviteter på Åland som bygger på arbetet inom Ny Nordisk Mat
Referensgrupp för Skördefest – och Åland Grönskar-restauranger
Referensgrupp för Mathantverk-utbildningen på Åland
Remissinstans för frågor gällande livsmedel, mat och måltider
Driva lokala frågor på Åland (från jord till bord)

Vision

Åland är en stark mat-region som bidrar till en reseanledning för besökare

Verksamhetsidé

Ny Nordisk Mat Åland ska inspirera alla att i första hand använda åländska och i andra hand finländska och därefter nordiska råvaror efter säsong.
Matlagningen präglas av nytänkande och matglädje, parallellt med kulinariska traditioner, med medvetna val av råvaror - ren, frisk, enkel och etisk.

Åländska köksmanifestet

Utgångspunkten för NNM Ålands arbete är det åländska köksmanifestet:
1. Värna om vår ”viliga” Mat
2. Mat efter säsong
3. På Åland skördar vi smaker
4. Åländskt ger välbefinnande – ett mervärde
5. Främja åländskt – stoltheten och historien kring dem
6. Hänsyn till en hållbar produktion
7. Inspirera till ”nytänk” kring både nya råvaror och de traditionella
8. Förena åländskt med impulser utifrån
9. Äta och njuta för en hållbar åländsk hembygd
10. Prata om och bygga broar på ”matåland”

Facebook

Ny Nordisk Mat Åland har en Facebook sida med över 800 följare. På sidan presenteras alla aktiviteter samt allmänt om mat och dryck på Åland. Dessutom presenteras länkar till artiklar om vilka
fördelar det är att konsumera närproducerade råvaror/mat.

Referensgruppens möten

NNM Åland håller sina referensgruppsmöten ute hos olika aktörer inom matbranschen för
att samla in synpunkter från de olika företagen, hur de ser på de åländska produkterna.
Totalt har 3 möten hållits på följande platser: Sittkoffska Gården, Mattas Gårdsmejeri och restaurangskolan.
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Åländsk referensgrupp inom NNM 2016 – 2017
Namn
Harriet Strandvik, ordförande
Lena Brenner, vice ordförande
Karin Limnell, Ålands Högskola
Tage Fyrqvist, Ålands gymnasium
Anneli Gustafsson
Harry Söderberg, Söderbergs Ämnäs
Johannes Snellman, Ålandsmejeriet
Jacob Mangwana Haagendal, NIPÅ
Ella Grüssner Cromwell-Morgan, Kvarnbo
Gästhem
Jenny Björklund, Smakbyn
Johanna Dahlgren, Pub Stallhagen
Viktor Eriksson, Silverskär
Ann-Louise Djupsund, Arkipelag
Andreas Karlsson, Dinera
Elina Fellman, Varuboden

Representerar
Mathantverk-utbildning
Ålands Landsbygdscentrum
Utbildning på högskolenivå
Utbildning på gymnasienivå
Ingeborgs Bageri, Brändö
Trädgårdsodlare
Livsmedelsindustrin
Kultur
Turism, kultur
Matturism
Restaurangnäringen
Restaurangnäringen
Restaurangnäringen
Grossist
Dagligvaruhandeln

Liz Mattsson, Skördefesten, fungerar som gruppens sekreterare.

NNM Ålands aktiviteter under 2017:
Matverk Åland

Deltävlingen på Åland arrangeras för tredje gången av Ny Nordisk Mat Åland i samarbete med
projektet Kustens Mat (Ålands Gymnasium VUX) och den nybildade föreningen ”Mathantverkare på
Åland”.
Vad smakar Åland? Matverk är Sveriges största produktutvecklingstävling där man tävlar i lag; en
råvaruproducent och en kock eller livsmedelsförädlare. Man tävlar med en förädlad produkt som varit
ute på marknaden tidigast 1.1.2017.
Deltävlingen på Åland hölls den 21 november 2017 på Restaurangskolan.
I deltävlingen på Åland vann Havtornsketchup tillverkad av Agneta Wilhelms (råvaruproducent) och
Mia Jansson (kock).
Havtornsketchupen gick vidare till den svenska finalen med prisutdelning på Gastronomiskt Forum i
Nyköping i början av 2018.
Förutom finalplatsen i Matverk Sverige för vinnaren, fick alla tre pristagare en presentcheck från vår
samarbetspartner April Kommunikation.
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En väl genomtänkt design och kommunikation kan vara helt avgörande för om man lyckas eller inte
med försäljningen av sin produkt. Man behöver sticka ut i flödet och skapa trovärdighet för att kunna
ta mer betalt för sitt arbete.
1:a pris – 10 timmar konsultation
2:a pris – 5 timmar konsultation
3:e pris – 2,5 timmar konsultation
Övriga på prispallen
2:a plats: Äppelbröd, ett samarbete mellan Anna & Jan Alm (råvaruproducent) och Werner Sundberg,
Brödbiten.
3:e plats: Vassleglass, ett samarbete mellan Jennifer Sundman (Mattas Gårdsmejeri) och Tessa Nordlund (Tsarevna).
I tävlingen deltog fyra personer som har gått Mathantverksutbildningen inom projektet Kustens Mat
- och alla placerade sig i tävlingen. Totalt deltog 8 lag i tävlingen.
Gastronomisk jury
Ordförande Karin Limnell, lektor i gastronomi vid Högskolan på Åland.
Göran Nyman, kock som driver Rökkas korvkiosk.
Harry Söderberg, frukt och bärodlare.
Patrik Lundin, produktutvecklare på WJ Dahlmans
Marknadsjury
Ella Grüssner Cromwell-Morgan, AIWS
Carin Holmqvist, Carelian Caviar
Mats Lindman, WJ Dahlmans
Elina Fellman, Varuboden
Sol-Britt Kärkkäinen, etnolog/folklivsforskare
Landsbygdsutvecklaren är koordinator för tävlingen, samt är tävlingsledare på Åland.

Juryn för Matverk, bakre raden:
Lena brenner, Ella Grüssner
Cromwell-Morgan, Elina Fellman,
Harry Söderberg,
Göran Nyman,
Patrik Lundin

Vinnare i Matverk
Tessa Nordlund och Jennifer Sundman, Mia Jansson
och Agneta Wilhelms, Anna och Jan Alm

Främre raden:
Carin Holmqvist, Mats
Lindman, Karin Limnell
och Sol-Britt Kärkkäinen
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Conny Rosenberg och Oskar von Wendt från Rekorder

REKO

13. REKO och Rekorder
Två ivriga REKO-administratörer i Åbo, Oskar von Wendt och Greta von Wendt, har utvecklat en gratistjänst för att underlätta hanteringen av beställningar i REKO-grupperna.
Rekorder har integrerat en del funktioner från Facebook för att underlätta användandet. T.ex behöver
konsumenter endast logga in via Facebook och beställningsformulären är sammankopplade med rätt
REKO-ring, utdelning och producent. Beställningarna kommer att göras i Rekorder, men aktiviteten
och diskussionen på Facebook bibehålls.
Producenternas hantering av beställningar underlättas främst genom klara och tydliga listor (pdf,
excel), men möjliggör även t.ex. automatisk uppdatering av inventarier i realtid (t.ex. för producenter
som verkar i flera ringar).
Även konsumenternas hantering av beställningar underlättas när alla produkter och priser, separerade enligt producent och utdelning, finns på en och samma lista. Bastjänsten, d.v.s. beställningsformulär och -listor kommer alltid att vara gratis för både producenter och konsumenter. Utöver detta
kommer man att ta in kostnadsbelagda extrafunktioner, men dessa behövs inte nödvändigtvis för
normal REKO-aktivitet. Exempel på detta är förhandsbetalningar, för vilka man redan har hittat en
välfungerande lösning, med vilken konsumenten kan betala alla REKO-inköp på en och samma gång.
Det finns också möjlighet att gå direkt in i Rekorder för att göra beställningar, tex för dem som inte
vill gå med i Facebook.
Den 22 juni besökte Oskar von Wendt de åländska REKO-ringarna för att bekanta sig med de åländska producenterna.

14. Vinnande smaker från Åland
SM i Mathantverk i Åre 24 – 26.10.2017
Lufttorkat kött med kotlettrad ”Lanzo” - Smakverket, Jonas & Tina Backman (SILVERMEDALJ)
FM i Mathantverk, Ekenäs 4 – 6.10.2017
MEJERIPRODUKTER
Mattas Gårdsmejeri (Åland): ”Mattas Malou” (Hedersdiplom)
CHARKUTERIPRODUKTER
Färskkorv: Marskogens lamm (Åland) – Lammsnäcka (GULD)
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NORDISKA DRYCKER (alkoholfria)
Bärsaft och must: Öfvergårds (Åland) - Sortspecifik äppelmust (GULD)
INNOVATIVT MATHANTVERK
Smakverket AB (Åland) - Picklade äppelskott (GULD)
Choclate Award i Köpenhamn, hösten 2017
Skandinavisk deltävling
Mercedes Chocolaterie - ”Åland meets Venezuela” - en pralin med havtorn (BRONSMEDALJ)
International Choclate Award 2017 i London, 13 oktober
Kategori ”Ganaches or truffles using mixed dark/milk/white for coating and fillings”.
Mercedes Chocolaterie - ”Åland meets Venezuela” (SILVERMEDALJ)
Totalt deltog 2 500 bidrag från hela världen.

15. Landsbygdsforum 2016 – 2019
Forum för att engagera och stärka näringens arbete med en hållbar jordbrukspolitik och livsmedelsproduktion. Landskapsregeringen har för avsikt att öka dialogen kring landsbygdsföretagens förhållande, jordbrukspolitiken och arbetet med en hållbar jodbrukspolitik och livsmedelsproduktion. I detta
syfte har landskapsregeringen initierat ett forum för dialog kring en hållbar livsmedelsstrategi.
Landsbygdsutvecklare ingår i styrgruppen som under året har haft två möten.

16. Årets hållbara kock inom kommunal verksamhet
Ålands Marthadistrikt utlyste under året möjligheten att nominera till Årets hållbara kock inom
kommunal verksamhet. Det kom in 12 nomineringar och en jury utsåg en vinnare; Inger Johansson
från Lumparland. Prisutdelningen skedde under invigningen av Åland Grönskar – Kalaset på Ålands
Landsbygdscentrum.
Landsbygdsutvecklaren var medlem i juryn.

17. Äkta Smak
Ca 60 åländska livsmedelsproducenter finns samlade på webbplatsen äktasmak.fi. På webbsidan finns
sammanlagt över 2000 livsmedelsföretag från hela Finland. Man kan söka företag enligt område, vilket innebär att man hittar alla åländska producenter under rubriken Landskap, där man väljer Åland.
Landsbygdsutvecklare Lena Brenner är kontaktperson på Åland.

18. Svenska Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin
Vid Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens sammankomst den 14 december 2017 valdes totalt
25 nya ledamöter in, varav nio i Jordbruksavdelningen. Dessutom valdes två utländska ledamöter in:
Lena Brenner, Pålsböle, Åland, och Marie Modal, Harstad, Norge.
Akademiens Jordbruksavdelning arbetar med frågor som berör produktion, förädling och marknad i
teori och praktik inklusive specifika utbildnings- och rådgivningsfrågor inom jordbruk, trädgård och
veterinärmedicin samt sådana miljöfrågor som hör samman med näringarnas sektorsansvar.
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Deltagande i möten, kurser och seminarier
16 feb
18 mars
7 april
9 april
11 april
		
11 maj
19 maj
5 juni
28 juni
14 sept
22 sept
		
31 okt
2 nov
14 nov
23 nov
29 nov
30 nov
8 dec

Hållbart lantbruk, 4,0, KSLA
Final för Skraknästet
Ålands Producentförbunds vårmöte
Info för Centern om Ålands hållbara livsmedelsstrategi
Info om Delikatessernas Finland för åländska livsmedelsproducenter av Mia Wikström,
SLC och Klaus Hartikainen, MTK
Möte med Lr:s Miljö och energi-grupp
Forum för samhällsutveckling
Kick off för Åland Guide – presentera samlad annons om åländska livsmedelsprodukter
Informerade SLC:s fullmäktige om Ålands hållbara livsmedelsstrategi
Webb expo, temadag om webb och sociala medier. Arr. Ålands Näringsliv
Informerade representanter från ministeriet om Skördefesten och Åland som
matdestination
Föreläsning, Rädda Lumparn
Ansvarsfull upphandling, webbinar, SLC
Handledare för en studerande inom ”Tusen unga ledare”
Visit Ålands höstmöte
Leader Åland höstmöte
Ålands Producentförbunds höstmöte
Info om ekomarknaden, arr Ålands Hushållningssällskap

Föreläsning om Hållbart lantbruk 4,0 på
KSLA, Fredrik Söderlund, Henry Lindström
och 28
Johan Holmqvist

Startskottet studiebesök vid Markusas kvighotell som
drivs av Erik Ekström och Emilia Arola

Koordinator för Ålands Landsbygdscentrum
1. Webbsida
Ålands Landsbygdscentrum har en gemensam webbsida www.landsbygd.ax som landsbygdsutvecklaren är webbansvarig för, men där varje organisation uppdaterar sina egna sidor.

2. Landsbygdsnytt
Ålands Landsbygdscentrums gemensamma infoblad till jordbrukare utkom med 11 nummer och en
upplaga om 900 exemplar. Landsbygdsutvecklaren är ansvarig utgivare och April Kommunikation har
sammanställt materialet till Landsbygdsnytt.

2. Startskottet 2017
Startskottet arrangeras varje år för hela personalen vid organisationerna på Ålands Landsbygdscentrum för att informera varandra om den planerade verksamheten under det kommande året.
På Startmötet fastslås varje år en gemensam målsättning för organisationerna vid ÅLBC.
Målsättning 2017:
Målsättningen är att all personal, vid beställning/köp av måltider och livsmedel alltid ska begära
åländskt. Det gäller vid bokning av servering vid möten, seminarier, studiebesök m.m samt vid inköp av
mat/fikabröd till möten.
Om inte vi på ÅLBC understöder de åländska jordbrukarna – kan vi inte heller kräva att andra ska göra det!
Varje år är en av organisationerna värd för Startskottet och arrangerar ett aktuellt program för dagen. Den 26 januari hölls Startskottet och värd för dagen var Ålands Hushållningssällskap. Ett studiebesök gjordes till Markusas kvighotell i Ingby hos Erik Ekström och Emilia Arola. Därefter var det fika
hos Fananamma där alla organisationer informerade om sin verksamhet 2017. Dagen avslutades med
en skön stretch ledd av Fananamma.

4. Ålands Landsbygdscentrum
Under året har ledningsgruppen vid ÅLBC diskuterat med Fastighetsverket om en flytt av kontoren
från Prakticum till fd Naturbruksskolan. Under hösten ytrenoverades lokalerna och i början av 2018
kunde organisationerna flytta in i nya fräscha lokaler. I de nya lokalerna finns fler kontorsrum vilket
innebär att även Lokalkraft Leader Åland, Ålands Marthadistrikt och Ålands Fiskare även flyttade till
Ålands Landsbygdscentrum.
Landsbygdscentrum har nu blommat upp på nytt och det är mycket liv och rörelse i de nya lokalerna
och på hela området.

Jomala den 16 april 2018
Lena Brenner
Landsbygdsutvecklare/koordinator

29

Gästabud på Silverskär, Skördefestens 20-års jubileum

30

Branschdagar, Kustens Mat

Fermetering

Glasstillverkning

Glasstillverkning

Korvtillverkning

Surdegsbakning

Glasstillverkning

Korvtillverkning

Glasstillverkning
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Ålands Landsbygdscentrums organisationer skall bidra till att
utveckla och bredda näringsverksamheten på landsbygden.
Detta sker genom rådgivning, utbildning, demoodling och projektverksamhet.

Landsbygdsutvecklare

Ålands Hushållningssällskap

Ålands Skogsvårdsförening

Ålands 4H distrikt

Skördefestens Vänner

Lokalkraft Leader Åland

Ålands Producentförbund

Lantbruksföretagarnas
pensionsanstalt

Ålands Fiskare

Ålands naturskola

På Jomala Gård finns även:

Ålands Marthadistrikt

Ålands Veterantraktorklubb

samt Fananamma och daglig verksamhet Ålands Omsorgsförbund

