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Råvaran till den ursprungsmärkta Kalixlöjrom, siklöjan, landas för att snabbt
föras till beredningslokalen.

I den svenska skärgården finns
åtskilliga fantastiska råvaror. Många
av dessa råvaror är starkt förknippade med den bygd som förvaltar
tillgången. I början av oktober
samlades deltagare från olika delar
av den svenska skärgården i Luleå
för att under ett par dagar diskutera
råvarornas betydelse för skärgården
och på plats se förädling av råvaror
och utbyta erfarenheter.

Ursprungsmärkning
Söndagen inleddes med att Tryggve
Bergman berättade om arbetet med
att ursprungsmärka Kalixlöjrom.
En grannlaga uppgift som krävde
både mycket dokumentation,
många kemiska analyser och stort
engagemang. Därefter berättade
Kristian Wikström och Tryggve
Bergman tillsammans om
Matproducenterna i Norr, en

ekonomisk förening med dryga
30-talet livsmedelsföretag från
Norrbotten som medlemmar.
Föreningen arbetar med att lyfta
fram lokalproducerade livsmedelsprodukter. Nu fick vi också chansen att provsmaka några av dessa
produkter.

Till havs
Sedan var det dags för oss att ge oss
ut i regnvädret och bege oss till
Lövskär där ”Hilda af Hindersön”
väntade på oss för att ta oss med ut
till havs och för att se hur trålningen av siklöjan går till. Lite senare
samma eftermiddag fick vi också
titta på beredningsprocessen.

gårdens råvaror och den kringliggande naturen för att skapa en
upplevelse för sina gäster.
Resten av måndagen ägnades åt
erfarenhetsutbyten, sammanfattning av mötet och tankar på hur vi
skall kunna lyfta fram våra unika
råvaror.

Idéer om skärgårdens råvaror
Tycker du också att skärgårdens
råvaror är värda att lyftas fram och
har tankar och idéer kring hur det
skulle kunna gå till?
Ta kontakt med Anetté Larm
Johansson, projektledare för
Skärgårds Leader på e-postadress
anette@skargardarnasriksforbund.se

Skärgårdens råvaror
På måndagen träffade vi Göran
Widén, Brändö Konferens, som
berättade hur de använder skär-

Hemma hos fiskaren Lennart Sundström får vi en målande
beskrivning om hur fisket av siklöja, under långa dagar, men
under en relativt kort period går till.

Under två dagar samlades deltagare från hela Sverige för att
diskutera kring temat Skärgårdens råvaror. Råvaror som har
ett högt förädlingsvärde och som ofta är unika för en bygd.

