
 

 

Klass Placering Produkt Företag Län Poäng Omdöme 

BAGERI 

Hårt bröd 

Guld Tevsjö Hell Järvsö Gårdsbageri Gävleborgs län 14 Sötma, syra och finstämd kryddning binds samman i detta hantverksmässiga knäcke. 

Silver 
KNÄX Lila 
morot/blåbär 

ConCoct BAGERI:et  Skåne län 13,75 Ett omsorgsfullt bakat knäcke med vågad smakbild. Detta skickliga hantverk ger ögonfröjd. 

Brons 
Skedvi Bröd 
Wintervört 

Skedvi Bröd Dalarnas län 13,5 Ett gyllene spisknäcke som vittnar om hög yrkesskicklighet. 

Hårt tunnbröd Guld 
Vedugnsbakat 
Savtunnbröd 

Skogs-Hildas 
Stenugnsbageri & Café 

Västernorrlands län 16,5 
Ett skickligt hantverk med en bred samling ingredienser från naturen som ger en 
bestående och hög smakupplevelse. 

Smaksatt bröd 

Guld Roslagslimpa Rådmansö Bageributik Stockholms län 17,51 
Ett vackert gyllenbrunt och dekorativt utseende med otroligt saftigt, mustigt inkråm med 
komplext spektrum av aromer, ett excellent hantverk! 

Silver Dinkel & Honung 
Vänga Kvarncafé & 
Bageri 

Västra Götalands län 17,51 Ett vackert runt bröd med mycket tuggmotstånd, ett luftigt och klassiskt vetesurdegsbröd. 

Brons Chiabröd Redvägs Bageri Västra Götalands län 17,38 Ett innovativt och smakrikt surdegsbröd med många användningsområden. 

Småkakor 

Guld Solrossnittar 
Boställets 
vedugnsbageri 

Östergötlands län 15,75 Med stor yrkesskicklighet skapar bagaren med nytänk en klassisk kolakaka! 

Silver 
Kvarnens 
Chokladkaka 

Vänga Kvarncafé & 
Bageri 

Västra Götalands län 14,75 
Skickligt tillverkad småkaka där det tydligt framgår att bagaren varit noggrann. Lyckad 
smakbrytning mellan sötma och sälta. 

Brons Mandelmussla Anna-Karins Skafferi Blekinge län 14,5 
Hantverksskickligheten är nära nog perfekt med en väl avvägd balans mellan mandel och 
övriga ingredienser. 

Surdegsbröd med 
kulturspannmål 

Guld Algotlimpa 
Park bageri och 
konditori i Äppelviken 

Stockholms län 17,5 
Ett underbart vackert och smakrikt bröd som gör rättvisa åt sitt spannmål. Ett proffsigt 
hantverk! 

Silver Järvsö dinkel Järvsö Gårdsbageri Gävleborgs län 15,7 Ett bröd med tuff design och en kraftfull smak som tar oss med storm. 

Brons Yoga-limpan 
Vänga Kvarncafé & 
Bageri 

Västra Götalands län 13,7 Triss i dinkel med stil och finess. 
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Surdegsbröd med 
råg 

Guld Kulturråg Hjulsjö 103 Västmanlands län 16,88 Ett otroligt vackert formbröd med ett elastiskt inkråm och ett komplext aromspektrum. 

Silver Refsnäs Rådmansö Bageributik Stockholms län 15,88 
Ett dekorativt och välgräddat rundbröd med elastiskt inkråm, aromatisk smak. Ett bröd som 
passar till det mesta! 

Brons Tevsjö råg Järvsö Gårdsbageri Gävleborgs län 14,88 Ett vackert voluminöst bröd med ett saftigt inkråm och välbalanserade smaker. 

Surdegsbröd med 
vete 

Guld Skästra levain Järvsö Gårdsbageri Gävleborgs län 14,5 Ett mycket vackert och symmetriskt bröd med fina spannmålsmaker, blommighet och syra. 

Silver Kvarnens Ljusa 
Vänga Kvarncafé & 
Bageri 

Västra Götalands län 14,4 Ett bröd med ren fin spannmålsdoft och en god fyllig smak. 

Brons Levin Rådmansö Bageributik Stockholms län 14 Ett klassiskt surdegsbröd. 

BÄR-, FRUKT- OCH GRÖNSAKSFÖRÄDLING 

Chutney 

Guld Äppelchutney Anna-Karins Skafferi Blekinge län 17 
En mycket välgjord, proffsig chutney rätt igenom. Den är fint balanserad med en häftig 
textur. 

Silver Björnbärschutney Hallongården Skåne län 14 
Chutneyn har en väldigt vacker färg som tilltalade hela juryn, en fast och bärig konsistens 
som känns behaglig i munnen. Bra balans mellan sötma och syra med tydlig björnbärsmak. 

Brons Äppelchutney 
Växtzon 4 Valbo kök 
och trädgård AB 

Gävleborgs län 12,5 Fint skurna bitar och en oerhörd vacker färg. 

Glögg 

Guld Lingonglögg Renées Skafferi Västerbottens län 15,75 Lingonglögg med läcker färg och fräschör. En glögg man vill ha mer av. God Jul! 

Silver 
Lingonglögg från 
Loos 

Lotta-Boden Gävleborgs län 15,5 
Lingonglögg med Ju(v)lig beska med en vacker Tomteröd färg. Balanserad smak med väl 
avvägd sötma. 

Brons Rabarberglögg Mitt Skafferi Västernorrlands län 14,25 En vacker bärnstensfärgad rabarberglögg med en varsam kryddning. En fläkt av sommar! 

Klassisk marmelad 

Guld 
Havtorn och äppel-
marmelad 

Pm & vänner Kronobergs län 16,25 
Bra balans mellan frukt och bär får fram dofter som för tankarna till varmare breddgrader. 
Man blir glad när man öppnar burken och tittar på den här bärnstensfärgade marmeladen! 

Silver 
Havtornsmarmelad 
Ljubitelskaija 

Karby Trädgård Uppsala län 16,25 
En härlig magisk färg. Marmeladen smälter i munnen och balansen mellan bärets syra 
blandat med sötman stannar kvar länge! 

Klassisk sylt 

Guld 
Drottningsylt från 
Loos 

Lotta-Boden Gävleborgs län 19,2 En lyxig och rik sylt med bra balans. Juryn ville ta med sig burken hem! 

Silver Hjortronsylt Renées Skafferi Västerbottens län 18,7 En riktigt klassisk hjortronsylt som doftar toppstuga! 

Brons Hindbær syltetøj Rokkedysse Bær Danmark 17,3 Hallon direkt från busken ger en rårörd känsla med spritsig eftersmak! 

Kryddad marmelad 

Guld 
Hallon- och 
lakritsmarmelad 

Fredrikssons 
Smakhantverk Öland 
AB 

Kalmar län 18 En marmelad med utmärkt konsistens och goda balanserade smaker. 

Silver 
Rabarber- och 
morotsmarmelad 

Gamlegården 
Delikatesser 

Blekinge län 16,5 
En jättegod marmelad där alla smaker kommer fram och konsistensen på bitarna är 
perfekta. 

Brons 
Marmelad 
Jordgubbe 

ConCoct Fabrique Skåne län 16 
Den här marmeladen tycker vi om! Vi längtar efter att ta en klick av den på en smakrik 
ostbit eller äta den till en god leverpastej! 

Brons 
Plommonmarmelad 
med kanel 

Lilla Spännefalla Västra Götalands län 16 
En marmelad gjord på mycket goda plommon. Spontana mmmm vid första provsmaken! 
Så – behåll absolut trädet på gården! 
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Matsås 

Guld Gyllene drakblod Ådala Gård AB Skåne län 18,25 
En bra balanserad smakhöjare med tilltalande färg och konsistens. Knockade juryn till 
tårar! 

Silver Liams Sweet Chili 
Soltäppan 
Valdemarsvik 

Östergötlands län 17,87 
Vackra och färgstarka gubbar som med styrka och smak ger en spännande sås med bra 
balans. 

Brons Plommonketchup Byarums skafferi Jönköpings län 17,1 En rödtråd genom plommon, jordgubbar och hetta ger resultat som räcker till pallen! 

Mjölksyrade 
grönsaker 

Guld Kimchi Lilla Köksgården Blekinge län 14 En skön mix av konsistenser och smaker. Höstskörden på burk! 

Silver 
Yangbaechukimchi 
Mild 1,2 % chili – 
Vitkålskimchii    

Bergslagens 
Grönsaksförädling AB 

Örebro län 12,5 En fin kimchi! 

Saft 

Guld Hindbær saft Rokkedysse Bær Danmark 18,5 Fint balanserad hallonsaft med lime som lyfter smak och doft till skyarna! 

Silver 
Rödvinbär- och 
hallonsaft 

Strömsnäsgården Jämtlands län 18 En karaktärsfull och nydanande vinbärshallonsaft. 

Vinäger Guld Ciderättika 3 år 
Ättika fruktförädling Ek 
för 

Södermanlands län 16,5 En välkomponerad vinäger med komplexa smaker. 

Äppelmust Guld 
Äppelmust från 
Äppelboden 

Äppelboden Blekinge län 17 
En äppelmust, med fint integrerad sötma som balanserar syran och som har en egen 
karaktär av rabarber. 

Ättiksinläggningar Guld 
Mi Mi´s Syltade 
Nypon 

Mi Mi´s Sturkö 
Handelsträdgård 

Blekinge län 20 
Innovativt, extremt skickligt hantverk ner i minsta detalj. Att förhöja ett vardagligt bär till 
denna delikatess är en ren konst. En lika vacker som användbar inläggning till ost, den 
svenska charkbrickan eller råmjölksglassen. 

Övrig dryck 

Guld Várrie, Hjortron Glommersbär Norrbottens län 19 En briljant hjortronnektar. En fullvärdig alkoholfri måltidsdryck från de svenska myrarna. 

Silver 
Blåbärsnektar 
smaksatt med 
svartvinbärsblad 

Tavelsjö Gårdsmusteri Västerbottens län 18,5 En nydanande blåbärsdryck med vinbärsblad som varsamt kompletterar blåbärssmaken. 

Brons Rabarbernektar Tavelsjö Gårdsmusteri Västerbottens län 18 En tilltalande och välbalanserad rabarbernektar. 

CHARKUTERI 

Blodprodukter och 
övrig inälvsmat 

Guld 
Blodkorv, kallrökt 
med enris/bokspån 

Lilla Spännefalla Västra Götalands län 18 
En förstklassig representant för blodkorvsprodukter, vacker, väl sammanhållen och mild 
men ändå tydlig i smaken. En ovanlig korv i Sverige med ett spexigt och tilltalande 
utseende som kan tilltala en ny publik. 

Färskkorv 

Guld Tryffelkorv Diléns Saluhall Gävleborgs län 16,5 
En överraskande korv som vinner i längden med smaker som avlöser varandra på en resa 
i gommen. 

Silver Rostad Vitlök 
Korvhantverk 
Stockholm AB 

Stockholms län 16 En elegant syrlighet balanserar ett kryddigt smakdjup. Gott och snyggt hantverk! 

Brons 
Rådjurskorv med 
karljohansvamp 

Lilla Spännefalla Västra Götalands län 14,5 Vilt vågat och lyckat i en svår genre. Som en skogspromenad om hösten! 

Leverprodukter 

Guld Foie de poulet Ockelbo Kyckling AB Gävleborgs län 16,5 En god, krämig pastej som borde säljas i stället för Nutella i kioskerna. 

Silver Rökt Leverkorv Bjärhus Gårdsbutik Skåne län 14,5 Den angenäma röksmaken gör att leverkorven förtjänar sin plats på varje matbord. 
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Lufttorkad korv 

Guld 
Saucisson Sec, 
Nöt 

Korvhantverk 
Stockholm AB 

Stockholms län 16,5 
Ett fantastiskt bra hantverk av rent nötkött. Ett fåtal kryddor som gifter sig med den perfekta 
fermenteringen och lyfter köttsmaken. 

Silver 
Extra Bää-pprig 
Lammkorv 

Lilla Spännefalla Västra Götalands län 15,5 
Noggrant utvalda råvaror i kombination med solitt hantverkskunnande har resulterat i en 
produkt i toppklass! 

Brons Lufttorkat Isterband 
Undersåkers 
Charkuteriefabrik 

Jämtlands län 15 
Innovativ produkt där isterbandet lufttorkats med den typiska syrligheten bevarad. En kul 
produkt! 

Lufttorkat kött 

Guld Lufttorkad griskarré 
Korvhantverk 
Stockholm AB 

Stockholms län 19 
Ett genomgående vackert helhetsintryck, angenäm konsistens och utmärkt doft och smak. 
Stor hantverkskonst! 

Silver Lufttorkad skinka 
Korvhantverk 
Stockholm AB 

Stockholms län 18 Ett mycket fint hantverk med en mycket angenäm smak och doft. Aptitretande! 

Värmebehandlad 
korv 

Guld 
Kallrökt 
Påläggskorv 
Rådjur/Vildsvin 

Lilla Spännefalla Västra Götalands län 18,5 En riktigt välgjord, vacker och spännande produkt. Ett höjdarpålägg! 

Silver Varmrökt Kokkorv 
Undersåkers 
Charkuteriefabrik 

Jämtlands län 18 Läcker korv med spänst och krisp i skinnet samt en syra som kittlar fram saliven. 

Brons 
Den Vilda 
Påläggskorven 
Vildsvin/Älg 

Lilla Spännefalla Västra Götalands län 17 En trevlig smörgåskorv som sticker ut med sin saftighet och goda, välavvägda kryddning. 

Värmebehandlat 
kött 

Guld Rullsylta lamm 
Högbo Närproduktion 
ekonomisk förening 

Gävleborgs län 17 
En fräsch estetiskt tilltalande produkt skapad med en helhetstanke. En smak- och 
hantverksmässig fullträff! 

Silver 
Vildsvin, varmrökt 
med enris/bokspån 

Lilla Spännefalla Västra Götalands län 14 En snygg produkt med rustikt utseende och en smak från skogen. 

Brons 
Varmrökt innanlår 
(får) 

Kullans Lycka Västra Götalands län 13,5 Ett skickligt hantverk där man lyckats balansera rökt-sälta och köttsmak i en harmoni. 

FISKFÖRÄDLING 

Gravad fisk 

Guld Dillgravad lax 
Bergmans fisk 
Saltharsfjärden 

Gävleborgs län 16,75 
En elegant välgravad lax som har en tilltalande ljusrosa färg och är vackert trimmad. 
Upplevs mjäll och saftig i munnen och har en ren doft och smak av hav. 

Silver Gravad röding Bergmans fisk och vilt Västerbottens län 15,5 
Under ett aptitligt dilltäcke gömmer sig en smakrik, fet och saftig fisk som vinner juryns 
hjärta! 

Inlagd fisk 

Guld Lökströmmingsfilé 
Skärså Rökeri, 
Westlunds fisk 

Gävleborgs län 18,5 
Vackert presenterat med en lyxig känsla. Perfekt konsistens, smak och doft. Ett otroligt fint 
hantverk! 

Silver Ullas Senapssill 
Sjöboden Bergmans 
Fisk & Rökeri 

Gävleborgs län 15,25 En klassisk, härlig senapssill så som man vill ha den. Pigg och fräsch! 

Kallrökt fisk 

Guld Kallrökt Lax Västerbottensfisk AB Västerbottens län 18,76 
En genomgående, vacker premiumprodukt. Ett gediget hantverk där sälta och röksmak 
gifter sig förträffligt. En kallskänkas dröm! 

Silver Kallrökt Lax Rederi Rönnskär AB Gävleborgs län 18,71 
En fisk med ett klassiskt utseende och en härligt grov känsla. Ett vilt och vackert skinn med 
mycket karaktär på en spännande produkt. God och trevlig sälta med djup och komplex 
röksmak. Ett genuint hantverk! 

Brons Kallrökt röding Bergmans fisk och vilt Västerbottens län 18,42 
Ett genuint mathantverk som ger en produkt som besitter klassiska värden. Vackert skinn 
och ett attraktivt utseende på hela rödingen. Klassisk och rund röksmak med en bra sälta. 
Producerad med kärlek och fingertoppskänsla. 
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Varmrökt fisk Guld Böckling 
Bergmans fisk 
Saltharsfjärden 

Gävleborgs län 19,5 
En klassisk gyllene böckling med härlig och fyllig smak. Varje fisk producerad med stor 
kunskap och varm kärlek. Ett mästerligt mathantverk! 

 Silver Varmrökt Sik Sjöarps Rökeri AB Jönköpings län 19,41 
Ett mästerligt mathantverk med en vacker mörk och matt färg på skinnet. Köttets färg är 
exemplariskt. Smaken är en kärlekssymfoni i salt rökighet och en fröjd att åtnjuta. 

 Brons Rökt Röding Ställbergs Rökeri Örebro län 18,86 
Ett attraktivt utseende där enkelheten talar på ett mycket positivt sätt. En perfekt rökt 
röding med en stark och god doft av tjära samt en trevlig och mild smak. Ett välproducerat 
mathantverk! 

JÄSTA DRYCKER 

Övriga 
fermenterade 
drycker 

Guld 
Kombucha 
Fläderblom 

Kvillinge Ekologiska Östergötlands län 15,5 
En porlande dryck som får en att tänka på sommarens fläderblomning. Svalkande och gott 
för humöret! 

MEJERI 

Blåmögelost 

Guld Blå Pärlan 
Ebbessons 
Gårdsmejeri 

Skåne län 15,5 En ost med fint utseende och lagom krämig konsistens som smälter fint i munnen. 

Guld Hyby Blå Soldattorpets Mejeri Skåne län 15,5 En mycket vacker ost med fin spridning av möglet. Krämig med fin fruktig smak. 

Brons Frostbos Fina Murboannas Ost Dalarnas län 14,5 En ost med vällagrad, balanserad textur som smälter fint i munnen. 

Fermenterade 
mjölkprodukter 

Guld 
Mattas Meja 
Gårdsyoghurt 

Mattas Gårdsmejeri Åland 18,5 Fantastisk, krämig konsistens. En mild och behaglig yoghurt som man bara vill äta mer av! 

Silver Filmjölk 
Mjölkproduktion 
Kronogården 

Västra Götalands län 18,25 En traditionell svensk filmjölk, behaglig och aromatisk med lång eftersmak. 

Brons Naturell Skyr Skålldals lilla ekomejeri Västra Götalands län 18 En fin skyr som ger ett lyxigt intryck. 

Hälsingeostkaka Guld 
Forsa Ostkaka – 
på Forsavis 

Forsa Gårdsmejeri Gävleborgs län 17 
En välsmakande ostkaka med angenäm konsistens. Den är perfekt bakad med en vacker 
gyllene yta. 

Mjuk och halvmjuk 
kittost 

Guld Gösta Räven & Osten Kalmar län 15,92 
Osten har en välbalanserad och komplex smak. Den är mycket vacker både 
utseendemässigt och innehållsmässigt. 

Silver Brukets kittost 
Högbo Närproduktion 
ekonomisk förening 

Gävleborgs län 13,93 En ost med mycket fin fruktig, sötaktigt rostig smak och arom. 

Mjuk vitmögelost 

Guld Lida Vit Räven & Osten Kalmar län 18 En kommersiellt väldigt gångbar ost, vi vill sätta tänderna i den direkt! 

Silver Hiertas 
Högbo Närproduktion 
ekonomisk förening 

Gävleborgs län 16 En ost med vackert blommande yta och balanserad doft och smak. 

Oljemarinerad ost 
Guld 

Färskost med 
Hjortron och 
Kvanne 

Mathantverkshuset 
Vuollerimdelikatesser 

Norrbottens län 16,5 Ystad med fin hantverkskänsla på förstklassig mjölk, man kan inte kan sluta äta den! 

Silver Färskost i olja Tvetalund lantbruk Västmanlands län 15 Lätt, behaglig och överraskande god! 

Pressad 
ost/hårdost 

Guld 
Skärvångens 
gullrun 36 månader 

Skärvångens bymejeri 
AB 

Jämtlands län 18,5 
En ovanlig ost med perfekt form och skorpa. Smakerna avlöser varandra och man vill bara 
ha mer. En vinnare! 

Silver Svedjan Gårdsost Svedjan Ost AB Västerbottens län 18 En mycket välgjord ost med välbalanserade smaker, en favorit! 

Brons Oscar Fredrik 
Ostmakeriet på Rindö 
AB 

Stockholms län 16,5 En vacker hantverksost som håller vad den lovar! 
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Småländsk 
ostkaka 

Guld Herrsäter Ostkaka Herrsäter Gårdsmejeri Östergötlands län 18 En riktig hantverksostkaka i traditionell stil med en bra konsistens och harmonisk smak. 

Silver 
Lyckliga Hönans 
SaffranOstkaka 

Berga Matglädje AB Örebro län 17,5 En nytänkande ostkaka med spännande inslag av saffran. Perfekt avstämd och fint bakad. 

Brons Victorias ostkaka 
Glada Geten 
Gårdsmejeri AB 

Skåne län 17 En fin och välbalanserad ostkaka där citronen lyfter smaken. Vackert gyllengult bakad. 

Stekost 

Guld Högbo stekost 
Högbo Närproduktion 
ekonomisk förening 

Gävleborgs län 16,75 
En balanserad och karaktärsfylld ost med snygg form och smidig konsistens. En klar 
vinnare för stekost-juryn! 

Silver Eldost(R) Annas kök Södermanlands län 14,75 
En ost med stor karaktär och lång smak. Konsistensen är mycket bra och 
sammanhängande. Formen är praktisk och stekegenskaperna goda. 

Brons Småländsk eldost 
Rössbo Övra 
gårdsmejeri 

Kalmar län 14,745 
En nötig ost med bra sälta, karaktärsfull och med perfekt balans på syra och sötma. Osten 
växte i smak. Vacker att se på - fin i formen och mycket krispig när den är stekt! 

Syrad ost 

Guld Neptun Orranäs Gårdsmejeri Blekinge län 16 En mycket vacker getost med milt blommig och smörig ton. 

Silver Garpens fyrost Orranäs Gårdsmejeri Blekinge län 15 En fantastiskt god ost med mild getsmak och smörig ton. 

Brons 
Askad – syrlig 
Getost 

Gide Get Handelsbolag Västernorrlands län 14,25 En mild getost med frisk doft och smak och krämig konsistens. 

Vit Caprin Guld Vit Caprin Åsbergets Gårdsmejeri Jämtlands län 18,5 Fantastiskt mathantverk med oerhörd komplexitet, en vinnare! 

Övrig ost Guld Burratina Frägsta mejeri Gävleborgs län 16 Smakmässigt en av de bästa burratas juryn testat någonsin! 

ÖVRIGT MATHANTVERK 

Glass och sorbet 

Guld 
Yoghurtglass 
Rabarber  

Annas kök Södermanlands län 18 En fräsch, vacker rabarber- och yoghurtglass med bra munkänsla. Fin balanserad smak! 

Silver Hindbær is Rokkedysse Bær Danmark 17 
En kraftig, intensiv och fyllig hallonglass med lång eftersmak. Perfekt komplement till 
desserten! 

Brons 
En får tacka 
Choklad 

En får tacka® Örebro län 16 En vuxen dessertglass med kraftig och lång smak av kakao. Perfekt till kaffet! 

Innovativt 
mathantverk 

Guld Rågbrödsmiso Taxinge Krog AB Stockholms län 16 
Smaken av skandinavisk brödkultur möter japansk fermenteringsteknik i en innovativ, 
smakrik upplevelse. Överblivet bröd får här ett gott, nytt liv! 

Silver 

Kross av svarta 
vinbärsfrön/ 
Mustaherukan 
siemenrouhelastu 

MinBy Oy Finland 16 
En stärkande och intressant produkt baserad på rester. Här används svartvinbärsfröna till 
chips, som kan malas till pulver, krossas till flingor eller ätas som de är med sin syrliga 
karaktär. Perfekt efter skidturen! 

Brons Kycklingfett Ockelbo Kyckling AB Gävleborgs län 15 
Äntligen ett fantastiskt gott animaliskt fett till det svenska folket. Fredagsmyset kan från och 
med nu lyftas till nya höjder: rosta potatisen i detta fett och du är hemma! 

 



 

 

 

Län/land Guld Silver Brons Totalt 

Blekinge län 5 2 1 8 

Dalarnas län   2 2 

Gävleborgs län 12 6 3 21 

Hallands län    0 

Jämtlands län 2 2 1 5 

Jönköpings län  1 1 2 

Kalmar län 3  1 4 

Kronobergs län 1   1 

Norrbottens län 2   2 

Skåne län 3 3 2 8 

Stockholms län 5 3 2 10 

Södermanlands län 2 1  3 

Uppsala län  1  1 

Värmlands län    0 

Västerbottens län 2 4 2 8 

Västernorrlands län 1  2 3 

Västmanlands län 1 1  2 

Västra Götalands län 2 6 7 15 

Örebro län  2 2 4 

Östergötlands län 3 1  4 

Danmark 1 1 1 3 

Finland  1  1 

Norge    0 

Åland 1   1 


