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Mathantverk
Mathantverk skapar unika produkter med rik smak, 

hög kvalitet och tydlig identitet. 

Dessa tillverkas i huvudsak av lokala råvaror som förädlas varsamt, i liten 
skala och ofta på den egna gården eller från det egna fisket.

Kännetecknet för mathantverk är att människans hand och kunnande är 
med i hela produktionskedjan.



Eldrimners huvudområden är

• Att förmedla skräddarsydd mathantverkskunskap i form av 
utbildningar, kurser och rådgivning

• Göra mathantverket känt och efterfrågat
• Undanröja hinder för mathantverkets utveckling



Livsmedelsindustrin i dag

Globalt 
Storskaligt
Industriellt
Lång hållbarhet
Låga priser

http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/jordbruk/eko/framtiden-behover-ekologiskt


Priset av billig mat

- Dålig djurhållning
- Övergödda hav och sjöar
- Förgiftat grundvatten
- Bönder som dör av bekämpningsmedel
- Monokulturer, brist på biologisk 

mångfald
- Bidöd
- Vattenbrist
- Växthuseffekt
- Matjorden förstörs

file://///upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/Hazardous-pesticide.jpg
file://///upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/59/EutrophicationEutrophisationEutrophierung.jpg


Fiskförädlare

Butik

Mathantverkets mervärden på landsbygden

Restauranger

Turism

Arbetstillfällen
Lokala resurser 

Förvaltar traditionell kunskap

Åretruntboende

Skola



Eldrimners mål är att utveckla landsbygden genom att:

• bidra till att skapa nya företag inom mathantverk
• stödja och hjälpa företagen att utvecklas och - om de så vill – växa
• utveckla och bevara mathantverket



SM I MATHANTVERK, Eldrimners produkttävling, 

öppen för hela Norden, anordnas varje år. 

Tävlingen stimulerar till produktutveckling i företagen 

och skapar stor uppmärksamhet för mathanverket

SM i Mathantverk 2019, Högbo Bruk Gävleborgs län

15-17 oktober



SM i Mathantverk

Tävlingsklasser fiskförädling
• Varmrökt 
• Kallrökt
• Gravat 
• Inläggningar
• Innovativa produkter



SM i Mathantverk



SM i Mathantverk

Syns man inte så finns man inte



Branschråd med fiskförädlare



• Upplevelser • Lokal mat • Äkta vara



Turismen omsatte nära 300 miljarder 2016



Den svenska konsumtionen av fisk

• Genomsnittlig konsumtion 1,4/vecka
(Livsmedelsverkets rekommendation 2-3/vecka) 

• Intresset för nya fiskarter ökar 
4 arter 2012 – 7 arter 2017

• konsumtion av fisk på restaurang ökar bland 
unga, andel som äter fisk mins en gång i 
månaden 34 % 2016 – 43 % 2017
Källa: norskfisk.se



Fiskförädling
Från konservering till lönsamhet

Förädlingstekniker
• Fermentering
• Rökning 
• Gravning 
• Saltning
• Torkning
• Inläggningar
• Rom 
• Filead fisk
• Fiskfärsprodukter



• Sillfisket i Skanör - Sveriges klondyke
• Sysselsatte 30 000 på 1300-talet
• Isländska sagorna
• Rakfiskens fader - Olaufer Graflaks –

1348, Jämtland
• Gävlefiskarna – Fjärrfiskarna från söder 

(87 hamnar
• Sverige fermenteringens nya vagga – Ny 

upptäckt skriver om historien, Adam 
Boethius

Fisken som kulturarv



En resa bland fiskföretagare



Bergmans fisk
Västerbottens län

• Drivs av Martin Bergman
• Ca 4-5 anställda 
• Rökeri, restaurang, gårdsbutik och fiskvagn
• Stopp för inlandsbanan
• 400 besökare per dag sommartid
• Dubbla guld 2018 



• Drivs av familjen Ekwall sedan 1981
• Gårdsbutik, restaurang, rökeri och hotell
• Ca 40 000 besökare årligen
• Använder uteslutande insjöfisk

Tiraholms fisk
Hallands län



Trollharens fisk
Gävleborgs län

• Drivs Lars Ove Flodberg
• Serverar 40 000 portioner årligen
• 22 säsongsanställda
• servering, förädling, gårdsbutik, torghandel och 

yrkesfiske
• Besökare från Italien, Österrike, Tyskland och 

Holland



Gamla salteriet
Västerbottens län

• Drivs av Nils-Erik & Stina Sjöström
• Gårdsbutik, restaurang, torghandel
• Lax, abborre, strömming och sik
• Säljer via Reko-ringar
• Säljer pinndragna sikfiléer till lokala 

restauranger



Saltharsfjärdens fisk & rökeri
Gävleborg län

• Drivs av familjen Bergman
• Filésmaskin för strömming
• Fiskvagn, bygger restaurang & 

förädlingslokal 
• Sandviken, Ockelbo och Gävle



• Drivs av Mika Pastinen
• Säljer förädlad fisk till lokala restauranger
• Strömming, sik & abborre
• Investerat i förädlingsmaskiner

Ramöns fisk
Husum, Västernorrlands län



Fiskförädlingens ekonomi 

Sik, 40 kr/kg

Strömming, 8 kr/kg

Kräftor, 160 kr/kg

229 kr/kg

89 kr/kg

380 kr/kg

Röka

Filéa

Koka 

Försäljningspris 
innan förädling

Försäljningspris 
efter förädling



1 portion = ca 120 kr

Exempel Strömmingsfilé, 89 kr/kg

1 kg strömmingsfilé = ca 6 
portioner à 150 gr/portion

6 portioner = ca 720 kr 

Tillagning och servering 
Att med en liten volym fisk skapa ett så stort värde som möjligt

→ ca 720 kr per kg 
strömmingsfilé 

=



Lokaler
• Godkänd livsmedelslokal 

och kylanläggning

Arbetskostnad & tid 
• Personal
• Filémaskiner

Affärskanaler
• Restauranger
• Facebook
• Reko-ringar
• Torghandel
• Gårdsbutik

Säsongsbetonad bransch
• Kontinuerlig tillgång på 

råvaror

Viktiga aspekter för lönsamhet



Eldrimners Rådgivning
Kostnadsfri rådgivning inom fiskförädling

Kontakta Eldrimners rådgivare om du har frågor inom hantverksmässig 
fiskförädling. Rådgivningen är kostnadsfri. Dock är rådgivningstiden begränsad. 

Nisse Ekwall 
Tiraholms Fisk

Unnaryd, Halland

0371-640 19, 070-666 40 19
nisse@tiraholm.se

Martin Bergman

M Bergmans fisk, 

Vilhelmina, Västerbotten

0940-250 90 

martin@mbergmansfisk.se

Rune Wikström 
Wikströms Fisk 

Stockholms skärgård

08-571 641 70
info@wikstromsfisk.se

mailto:nisse@tiraholm.se
mailto:martin@mbergmansfisk.se
mailto:info@wikstromsfisk.se


Förädlad fisk = en del av Sveriges varumärke



https://www.francetvinfo.fr/culture/gastronomie/suede-les-
secrets-du-saumon-gravlax_2342855.html

https://www.youtube.com/watch?v=bnZaVRNBIFU

https://www.youtube.com/watch?v=aIMR73COZQU

https://www.youtube.com/watch?v=I6CO12iE-
SM&list=PLnPDn1Lb79JF23Ut_74aJxyJIJaUE_z8R&index=3

https://www.francetvinfo.fr/culture/gastronomie/suede-les-secrets-du-saumon-gravlax_2342855.html
https://www.youtube.com/watch?v=bnZaVRNBIFU
https://www.youtube.com/watch?v=aIMR73COZQU
https://www.youtube.com/watch?v=I6CO12iE-SM&list=PLnPDn1Lb79JF23Ut_74aJxyJIJaUE_z8R&index=3


Studieresa Schweiz februari 2017

• 15 yrkesfiskare från Sverige bland 
deltagarna på resan

• Ca 300 Schweiziska yrkesfiskare
• Yrkesfisket bedrivs huvudsakligen 

efter Sik och mörtfiskar
• Ägerisee 7,3 kvadratkilometer







FiskförädlareKulturarv


