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Terroir- och merroiratlas för Åland 

Finansieras genom Lokalkraft Leader Åland 

 

Terroir [terroar] är ett franskt uttryck som kommer från ordet terre, "land" och kan 
översättas med ”Platsens känsla”. Det uttrycker olika karakteristiska kvalitéer kring en 
specifik plats så som geografi, geologi och klimat och hur dessa interagerar med exempelvis 
växters genetik eller framställning av matvaror. Begreppet inkluderar även platsens 
traditioner och kultur. Begreppet används främst inom jordbruket för produkter så som vin, 
kaffe, te, choklad, humle, tomater, jordgubbar, vete, te etc. 

Merroir [merroar]  kommer från ordet ”mer”, som betyder hav. Merroir uttrycker olika 
karaktäristiska värden kopplade till hur havet påverkar smaken hos det som lever av och i 
havet, såsom fisk och växter. 
 
 
1. Beskrivning 
Kartläggning och sammanställning av en terroir- och merroiratlas över Åland som görs i 
projektform utgående från landsbygdsutvecklingen. Ulrika Gustafsson fungerar som 
projektledare för att göra kartläggningen. 

Terroir beskriver hur produkter från en viss region smakar och länkar ett livsmedels 

sensoriska egenskaper till den plats där produkten är framställd, genom att kartlägga de 

resurser, traditioner, jordmåner, klimat och know-how som gett upphov till produkten. Det 

innefattar påverkande faktorer som t.ex. jordmån, väderförhållanden, sorter och tekniker, 

traditioner, gastronomi, kultur. Merroir beskriver specifika havsrelaterade karaktärsdrag.  

Atlasen ska ge en översiktlig bild av hur livsmedelsproduktion och förädling har sett ut på 
Åland från sekelskiftet 1800 fram till idag. 
I atlasen beskrivs Ålands natur- och kulturgeografiska förutsättningar, 
produktionsförhållanden och bebyggelse, vilka djur man höll, vad man odlade på sin åker 
och i sina täppor, hur råvarorna bereddes och vad man åt. Även hur produkterna förädlades, 
produktbeskrivningar och recept ingår i atlasen. 
 
Utdrag ur ”Gastronomiska regioner – ett verktyg för regional utveckling” av Paulina 
Rytkönen. 

5.2 Terroiratlas  

Terroir handlar om att definiera vad som är unikt med en råvara eller produkt genom att 

identifiera och lyfta natur- och kulturgeografiska och historiska egenskaper. Ordet terroir 

kommer från franskan och myntades inom vinvärlden för att förklara skillnader mellan olika 

viner. Terroir ligger bland annat till grund för det gamla franska vinklassificeringssystemet 

AOC (appellation d’origine contrôlée). I den skånska dryckesstrategin förklaras terroir som 

”platsens själ”.  

I vinsammanhang står terroir för en tydlig och typisk karaktär som utmärker viner från en 

bestämd plats. På Systembolagets hemsida definieras terroir som ”alla de karakteristiska, 

naturliga faktorer som utmärker ett vinområde, klimat, berggrund, jord, topografi, sluttningar 



09.01.2019 

2 
 

och solexponering”. Terroir är också människans medverkan i att skapa den regionala 

produktens karakteristik, druva, klon, rot, jäsningsteknik, ekfatslagring, och mycket annat.  

Terroir används också för att förklara särdrag i andra livsmedel. Enkelt uttryckt är terroir 

det som gör att livsmedel smakar, doftar och på andra sätt skiljer sig ifrån varandra beroende 

på var de kommer ifrån.  

Terroir saknar betydelse om inte konsumenten förstår det och är villig att betala för det. I en 

värld då det kan vara svårt för en enskild producent att bygga ett varumärke och att nå 

igenom mediebruset till konsumenten kan terroir erbjuda en grund för att förmedla unika 

värden till konsumenten. Karaktären i en produkt kan väcka känslor hos en konsument som 

gör att denne är villig att betala mer för produkten. Terroir måste således också 

kommuniceras på ett pedagogiskt sätt för att det skall ge producenter och turistföretag de 

inkomster som efterfrågas. Systembolaget har tagit fasta på detta genom att utveckla en 

standardiserad beskrivning av viner med och utan terroir. Terroir kan i detta sammanhang 

beskrivas som de unika förmedlade egenskaper som gör att konsumenten är villig att betala 

ett högre belopp för ett vin när man kunde ha köpt ett för ett mycket lägre pris.  

I syfte att kunna öka betalningsviljan för unika svenska råvaror och produkter är det således 

viktigt att kunna definiera unikiteten. Terroirprodukter, med högre eller lägre grad av terroir, 

utgör grunden i de kulinariska regionerna.  

 

Geografiska ursprungsbeteckningar 

För att förstärka det geografiska ursprunget kommer grupper av producenter/företagare att 
uppmuntras/bistå till att ansöka om geografiska ursprungsbeteckningar. 

Producenter av livsmedel och jordbruksprodukter som har ett tydligt geografiskt ursprung 
kan få produktnamnet skyddat av EU, antingen som ursprungsbeteckning, SUB, som 
geografisk beteckning, SGB eller som garanterad traditionell specialitet, GTS . 

Syftet är att stödja jordbruks- och bearbetningsverksamhet för livsmedel och 
jordbruksprodukter av hög kvalitet. Ett bärande inslag i arbetet har varit att skapa 
möjligheter för producenter att skydda mot plagiat och mot otillbörligt användande av 
geografiska produktnamn. 

Förslag till produkter som kan skyddas på Åland; 

- Åländska äppel 

- Åländskt lammkött 

- Åländsk honung 

- Svartbröd 

Endast flera producenter tillsammans eller en organisation som representerar dessa, kan 
ansöka om skydd av en beteckning. 
 

2. Resultat 
För att uppnå målen i Ålands hållbara livsmedelsstrategi, spjutspets nr 5 och för att bygga 
upp en faktabaserad bakgrund till MatÅland 2021:s kampanjer, måste vi kartlägga vilka 
specifika egenskaper det finns på Åland när det gäller mat och matproduktion. 
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Utdrag ur Ålands hållbara livsmedelsstrategi, spjutspets nr 5  
 

EN GASTRONOMISK OCH HÅLLBAR Ö VÄRD ATT BESÖKA 

Den åländska hållbara livsmedelsproduktionen skall i framtiden vara en viktig tillgång i att 

skapa Ålands attraktionskraft som både arbetsfält för pilotprojektverksamhet och som 

besöksdestination. En regions mat och dryck berättar något om dem som bor och verkar där. 

Som en hållbar matregion kommer Åland inom kort kunna visa upp unika helheter kopplade 

till miljö och klimat, djurvälfärd och förädling och gastronomi.  

Konceptet kring en gastronomisk och hållbar ö är också ett verktyg för att sätta kunden i 

centrum. Åland skall vara unikt och lockande både för personer med ett stort matintresse och 

som gärna har maten som mål när de reser, precis som för personer med ett stort 

professionellt eller personligt engagemang i frågor som handlar om hållbarhet, cirkulär 

ekonomi och framtidslösningar.   

Utveckling tar tid. Under det senaste decenniet har Åland etablerat sig som en gastronomisk 

region genom konsekvent och ihärdigt arbete. Genom satsningar och utvecklingsprojekt, 

samordning och samarbete har man kommit till en punkt där regionen börjat få erkännande 

både nationellt och internationellt för sina smaker och entreprenörer. Ju mera man lär sig att 

arbeta med både terroir och merroir, desto intressantare blir Åland som destination. Terroir 

kan översättas till platsens känsla och dess specifika egenskaper. Terroir beskriver hur 

produkter från en viss region smakar. Det innefattar påverkande faktorer som t.ex. jordmån, 

väderförhållanden, sorter och tekniker. På senare tid har man även applicerat ordet till 

specifika havsrelaterade karaktärsdrag och då används nyordet merroir.  

De åländska producenterna har en skatt i öns historia, i ursprungsraserna och -sorterna, i 

kulturlandskapet, i de traditionella metoderna och recepten, och i sättet att modernisera 

gammalt till trendigt nytt. Satsningar kring upplevelsehelheter som Skördefesten och 

kulinariskt kunnande som Mathantverk är livsviktiga för att helhetsbilden av ett hållbart 

åländskt livsmedelssystem skall stärkas och locka besökare till Åland. De är limmet som 

fäster konsumenterna till den totala åländska livsmedelsproduktionen. Satsningarna på 

mathantverk har också öppnat upp nya kanaler och affärsmodeller för mindre producenter 

som vill pröva på alternativa vägar för sin produktion. Det ger dem nya möjligheter att 

diversifiera och nischa sin produktion, samtidigt som de kan utveckla försäljningssätt som är 

kundnära och kundcentrerade.  

Den exporterande livsmedelsindustrin har flera marknadsmöjligheter i att tydligare koppla 

sin produktion till destinationen Åland. Det finns sätt att skapa helhetsupplevelser för 

kunderna så att de får flera kopplingspunkter till produkterna. Smak, unikhet och identitet och 

positiva upplevelser det är vad gastronomiska regioner handlar om. T.ex. kan konsumenterna 

lockas till Åland via Skördefesten, för att där i samband med den besöka 

livsmedelsförädlarens unika upplevelsetjänst, till att sedan återvända till sin hemort och köpa 

producentens produkter i sin närbutik. Genom att tydligare sluta denna cirkel kan 

livsmedelsförädlarna hitta helt nya lönsamma helheter där man på ett kostnadseffektivt sätt 
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skapar kundlojalitet och kundinteraktion, som annars är kostsamma och svårhanterliga 

helheter att bygga upp.  

Idén om att ha en geografisk utgångspunkt som ett sätt att skapa mervärde för livsmedel med 

unika, geografiskt betingade egenskaper är lika aktuellt idag som i tiderna när t.ex. det 

franska klassificeringssystemet Appellation d’origine controlée (kvalitetsgaranti för franska 

viner som säkerställer växtplats, sort, odlings- och framställningsmetoder) uppfanns i början 

av 1900-talet. Dagens klassifikations- och igenkänningssystem kan förutom geografi och 

traditioner, även inkludera klimatsmarta lösningar. Sätt att förmedla äkthet, spårbarhet och 

ursprung är grunden i att bygga upp varumärkessystem som hjälper aktörerna att profilera 

sig gentemot konkurrensen.  

 

Publikation 

Arbetet ska resultera i en publikation som ska finnas tillgänglig på nätet samt en lättläst 
version som både finns på nätet och som tryckt material. 
Atlasen ska även vara tillgänglig för ortsbefolkningen, på biblioteken och i skolorna. 

 

3. Behov och bakgrund 
Redan i planeringsskedet av arbetet med Ålands hållbara livsmedelsstrategi fanns planer på 
att ta fram en terroiratlas för Åland. Under arbetets gång med livsmedelsstrategin har man 
ett flertal gånger konstaterat hur viktigt det är att vi har en historia att berätta om vår mat 
och matproduktion – och historieberättandet är speciellt viktigt i kontakten med besökare. 
Atlasen är även avsedd som ett verktyg för primärproducenter, livsmedelsförädlare och 
dessutom för handeln och kök inom offentlig sektor. 

Atlasen berättar om hur råvarorna och produkterna präglas av regionens naturgivna 
förutsättningar (klimat, jordmån, topografi mm), platsens livsmedelshistoria, regional know-
how och kultur. 

En terroir- och merroiratlas är avsedd att användas som en kunskapsbas för att identifiera en 
regions speciella karaktär ur kulinarisk synpunkt och vad som finns av unika produkter. 
Atlasen ska kunna användas för att skapa koncept runt produkter med terroir/merroir och 
kunna ligga till grund för berättelser och storytelling för att skapa intresse och engagemang. 
 

En terroir- och merroiratlas är en värdefull kunskapsgrund som kan främja ekonomisk tillväxt 

bland små och medelstora livsmedelsföretag på landsbygden och vars produkter och 

värdeerbjudande bygger på unika och platsbaserade resurser. Platsbaserade produkter är 

bärare av en särskild typ av kvalitet som baseras på produktionsplatsens beskaffenhet, den 

lokala naturen, den lokala traditionen, platsens historia och en lokal tradition och 

förädlingskunskap. 

 

 



09.01.2019 

5 
 

4. Mål 
Terroir och merroiratlas är ett verktyg för att stärka de lokala och platsbaserade 
producenternas lönsamhet och konsumenter efterfrågar produkter med platsbaserade 
egenskaper. 

Till skillnad från storskaligt producerad industrimat går det att kartlägga egenskaperna i 

platsbaserade livsmedel (mat med ursprung).  Egenskaperna är mer eller mindre 

framträdande men de finns i produktens sensoriska och andra egenskaper.  Forskning visar 

att användningen av koppling mellan produkten och platsen i affärsutvecklingen 

(produktutveckling, storytelling, utformning av värdeerbjudande) kan hjälpa producenten att 

skilja sig på sin marknad. Forskning visar också att konsumenter är villiga att betala lite extra 

för dessa egenskaper, dvs. att hjälpa producenterna att särskilja och kommunicera 

produktens platsbaserade egenskaper kan stärka deras lönsamhet.  

Terroir används redan idag i affärsutveckling runt om i världen, som är särskilt anpassat för 

företag som producerar och säljer livsmedel med platsbaserade egenskaper. 

Projektet MatÅland 2021 kommer att lyfta olika teman i sina kampanjer utanför Åland: 

- Äkta råvaror från Åland 
- En hållbar värdekedja 
- Lång historia och arv av mattraditioner på Åland 
- Lokal matkultur 
- Åland som matdestination 
- Kretsloppsekonomi 

 
Alla dessa teman berörs eller tangerar materialet i en terroir- och merroiratlas. För att  

företagarna ska kunna berätta om dessa teman, när gästerna kommer till Åland, behöver de 

ha en atlas som underlag.  

Aktörer som berörs: 

- restauranger, caféer och andra företag inom besöksnäringen 

- handeln 

- de förädlade företagen som också exporterar produkter 

-  mindre primärproducenter och mathantverkare som säljer sina produkter direkt till kund 

 

5. Målgrupp 
En terroir- och merroiratlas är avsedd att försöka förmedla vad som är regionens 
karaktäristiska och unika värden inom mat. Den är avsedd som ett verktyg för i första hand 

primärproducenter, livsmedelsförädlare och företag inom besöksnäringen för att utveckla 

koncept och historieberättande kring både nya och redan befintliga produkter. Den kan även 

användas av handeln och kök inom offentlig verksamhet för att identifiera områden för 

samarbete, produktutveckling och innovation. Allt i syfte att behålla eller skapa både 

traditioner och arbeten på landsbygden. 
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6. Planering – resursfördelning  
Mycket av det material som behövs till en terroir- och merroiratlas finns redan, så det 
största jobbet är att sammanställa allt material. 

Historiskt material bla; 

- Ålands kulturhistoriska museum 
- Ålands Landskapsarkiv 
- Ålands Marthadistrikt 
- Ålands Fiskare, historik 1927 - 77 
- Ålands Hushållningssällskap, historik 1972- 1997 
- Lantbruksundervisningen på Åland 100 år, 1888 – 1988 
- Ålandsmjölken, ÅCA 1921 – 2001 
- Ålandsosten, ÅCA 1921 – 2011 
- Chips Ab historik ”Från knölar i marken till miljoner på banken” 
- ”Jakten och viltvården i landskapet Åland under självstyrelsens tid” 
- m.m. 

 
Nulägesbeskrivning finns bla; 

- Finland – Rural Development Programme (Regional) – Åland 2014 - 2020 
(LBU-programmet för Åland) 

- ÅSUB 
 

 

Arbetsgrupp 

En arbetsgrupp tillsätts för att styra arbetet och består av tex representanter från Ålands 

kulturhistoriska museum, Ålands Marthadistrikt, Ålands Fiskare samt övriga som har kunskap 

om matproduktionen och matkulturen på Åland. Samt representanter som har kännedom 

om nulägesbeskrivningen. 

 

Referensgrupp 

Referensgruppen för Ny Nordisk Mat Åland  och en representant från Visit Åland fungerar 

som referensgrupp för detta projekt.  

 

Tidsplan 

1.1.2019 – 15.12.2019 

Målet är att arrangera ett release party då terroir- och merroiratlasen släpps. 

Utvecklingsplan 

Terroir- och merroiratlasen ska fungera som ett verktyg för de åländska producenterna och 

livsmedelsförädlarna att öka sin lönsamhet. Och de övriga målgrupperna som atlasen riktar 

sig till kan öka sitt värdeerbjudande genom historieberättandet. 

Flera undersökningar visar också att produkter med skyddade ursprungs- och geografiska 
beteckningar kan ta ut ett högre pris än motsvarande icke-skyddade produkter. I genomsnitt 
är prispremien för förädlade livsmedelsprodukter ca 55 %. För obearbetade 



09.01.2019 

7 
 

jordbruksprodukter är prispremien knappt 20 %. 
Prispremien beror inte enbart på förädlingsgraden. Producentsamverkan och styrkan i denna 
samverkan har en avgörande betydelse för produktens framgång på marknaden. 

Genom dessa satsningar stärks Åland som matdestination där matupplevelsen är en 
reseanledning. 
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