
    Pressmeddelande, 2018-10-22 

 
Möt mathantverkarna som skapat attraktiva besöksmål 
Eldrimner, som är nationellt resurscentrum för mathantverk, gör under 2018 och 2019 en 
Sverigeturné då det diskuteras hur besöksnäringen och mathantverkarna kan samarbeta för att 
öka inkomsterna och stärka den regionala identiteten. Den 25 oktober kommer turnén till Gotland 
och Stafva Gård. 

På Mathantverksdagen på Gotland möter åhörarna bland andra Arla Löthberg från Gotlands 
delikatesser, som bland annat tar emot bussar med besökare i sin gårdsbutik. Anna Mathers som 
driver Överstekvarn Chili berättar om sitt arbete med att odla chili på Gotland, visa upp sina odlingar 
och förädla och sälja produkter. Dessutom berättar Patrik von Corsvant från Stafva gård om arbetet 
med mejeriet, samarbeten och odlingar. Dessutom möter åhörarna Mats Jansson från Region 
Gotland. Han berättar om regionens strategier för att utveckla besöksnäringen. 
 
Regeringens strategi för livsmedelspolitik och den utredning som ligger till grund för en kommande 
strategi för svensk besöksnäring konstaterar att besökare inom måltidsturism spenderar mer pengar 
än vad den genomsnittlige besökaren gör.  
- Mathantverksföretag som besöksmål har betydelse i ett större regionalt perspektiv genom att de 
stärker det samlade besöksutbudet i regionen och bidrar till den samlade bilden av regionens 
kulturarv, säger Eldrimners verksamhetschef Bodil Cornell.  
Hon menar att mathantverkets roll blir allt större, eftersom mathantverkarna kan ge besökarna 
minnesvärda upplevelser och visa hur unika produkter skapas.  
- Att med egna ögon få se hur ostmassan bryts i det småskaliga, överblickbara mejeriet och sedan 
smaka på den färdiga osten. Att bjudas in i marmeladkokeriet där bären bereds i små grytor, till 
gårdscharken där skinkor och korvar lufttorkas eller till bageriet där surdegsbrödet bakas av lokalt 
mjöl. Det är upplevelser som fäster sig i medvetandet, säger Bodil Cornell. 

Under mathantverksdagen serveras svenska delikatesskonserver, som ger besöksnäringen möjlighet 
att erbjuda lokalanknutna produkter med lång hållbarhet som går enkelt att förvara och ta med i 
skogen, till stranden eller på havet. 

Representanter för media hälsas välkomna hela eller delar av dagen. Vi börjar 9.30 och slutar runt 
16.00. 

För mer information kontakta:  
Bodil Cornell, verksamhetschef på Eldrimner, 010-225 32 72, bodil@eldrimner.com 
Ida Lundström, ansvarig för mathantverksdagarna, 010-225 34 63, 070-234 14 52, 
ida@eldrimner.com 
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Eldrimner 
Eldrimner bildades 1995 i Jämtlands län och blev nationellt resurscentrum 2005. Vi förmedlar kunskap, ger stöd och 
inspiration till mathantverkare i hela Sverige och i Norden, i starten såväl som i utvecklingen av yrket. Eldrimner hjälper dig 
som är företagare genom kurser, rådgivning, seminarier, studieresor, utvecklingsarbete och erfarenhetsutbyte, allt för att 
mathantverket ska blomstra. Hos oss är företagarna med och formar verksamheten. Eldrimner har, via Länsstyrelsen i 
Jämtland, regeringens uppdrag att bedriva ett nationellt resurscentrum för mathantverk för att utveckla och bevara 
kunskap om mathantverk. Eldrimner finansieras av statliga medel och av EU:s landsbygdsprogram. 
 
Eldrimners definition av mathantverk 
Mathantverk skapar unika produkter med rik smak, hög kvalitet och tydlig identitet. Dessa tillverkas av i huvudsak lokala 
råvaror som förädlas varsamt, i liten skala och ofta på den egna gården. Kännetecknet för mathantverk är att människans 
hand och kunnande är med i hela produktionskedjan. Detta ger hälsosamma produkter utan onödiga tillsatser, produkter 
som går att spåra till sitt ursprung. Mathantverket lyfter fram mat med tradition, vidareutvecklar metoderna och skapar 
innovativa produkter. 
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