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Svinesundskommittén och Göteborgs universitet bjöd tillsammans in till en workshop på temat 

”hur smakar en marin nationalpark” som handlade om matturism i och i anslutning till Kosterhavets 

nationalpark och Ytre Hvaler nasjonalpark. Syftet med dagen var att starta en process med att 

utveckla matturismen i dessa nationalparker. 

 

Välkomna och inledning av workshop  

Louise Robertsson, Svinesundskommittén och Chiara Rinaldi, Göteborgs universitet  

Louise Robertsson, projektledare på Svinesundskommittén, introducerar dagen och informerar om 

att projektet FOODbiz är kopplat till Interreg-projektet Gränsen som attraktion som drivs av 

Svinesundskommittén. Det är också inom Gränsen som attraktion som man kommer att arbeta 

vidare med resultatet från dagens workshop och därmed utveckla matturismen i och i anslutning 

till Kosterhavets och Ytre Hvalers nationalparker. 

Chiara Rinaldi, projektledare och forskare vid Göteborgs universitet, introducerar projektet 

FOODbiz som är ett Erasmus+ projekt. Projektet handlar om mat och turism och genom att 

studenter deltar i samhällsutvecklingen ska de få kunskaper som matchar företagens behov vilket i 

sin tur ökar studenternas anställningsbarhet. Chiara Rinaldi introducerar workshopen som handlar 

om att utveckla matturismen i de marina nationalparkerna. 

 

Välkomna till Kosterhavets nationalpark 

Anders Tysklind, Länsstyrelsen Västra Götaland och Kosterhavets nationalpark  

Anders Tysklind, nationalparkschef för Kosterhavets nationalpark, hälsar alla välkomna till naturum 

och Kosterhavets nationalpark. Kosterhavets och Ytre Hvalers marina nationalparker skapades och 

invigdes gemensamt i september 2009. Kosterhavet är ett populärt besöksmål med 500 000 

gäster per år, och de flesta kommer under sommartid. Anders Tysklind lyfter att Kosterhavet är en 

brukande nationalpark som gör det möjligt för företag att verka - på ett hållbart sätt - inom 

nationalparken. Nationalparker jobbar aktivt med FN’s hållbarhetsmål och mer specifikt mål 14 

Hav och marina resurser. Kosterhavets nationalpark kommer att delta i arbetet med att utveckla en 

hållbar matturism i och i anslutning till nationalparken.  
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Introduktion av deltagande företag 

Alla deltagare fick en möjlighet att presentera sig själva, sitt företagande och vilka förväntningar 
man hade på dagens workshop. 
 

Workshop – del 1 

Dagens workshop delades in i två delar. Den första delen genomfördes på naturum i fyra olika 

grupper. I varje grupp fanns både entreprenörer, studenter och offentliga organisationer 

representerade. Grupperna fick tillgång till post it-lappar och blädderblocksblad för arbetet och för 

presentation av sina idéer. 

Workshopen utgick ifrån följande fråga: 

• ”There is potential to further develop food tourism in the national parks. How can this be 

done in a sustainable and feasible way in the marine national parks of Kosterhavet and 

Ytre Hvaler? Think about how the process of developing the national parks as food 

tourism destinations should be structured and discuss the roles that different stakeholders 

(public organizations, entrepreneurs, universities etcetera) might have”.  

 

Walk and talk – till lunchen på Kosters trädgårdar 

 

Workshop del 2 

Under det andra workshoppasset presenterades resultaten från förmiddagens workshopgrupper. 

De fyra olika grupperna presenterade förslag på hur matturismen kan utvecklas i och i anslutning 

till de marina nationalparkerna. Nedan finns en enkel sammanställning av de huvudsakliga idéerna. 

Foton av workshopgruppers mindmaps/listor finns i bilaga. 

 

Idéer på hur man kan utveckla matturismen: 

- Nationalparksrätt / Nationalparksmeny / receptsamling 

o Anordna kocktävling för att hitta nationalparksrätt/nationalparksmeny 

o Gör en kokbok av deltagande recept 

- Nationalparksmeny 

- Matsafari 

- Kunskapsturism: berätta historien bakom platsen, människorna och maten 

- Varje månad är unik – årstidsbunden paketering 

- Dramatiserade vandringar med matupplevelse 

- Rebrand Koster:  ”more than a summer holiday” 

- Pop up-restaurang med olika temat tex scary seafood 

- Koster på matmarknader – visa upp nationalparkens mat på olika marknader för att på så 

sätt sprida information om den mat som finns i anslutning till nationalparken och locka folk 

att besöka 

- Satsa på specifika målgrupper: exklusivitet/små event/grupper 

- Bredare målgrupp: skapa minifestival 

- Silent sports + mat 

- Utveckla maten på Kosterbåten och båten till Hvaleröarna 

- Barnperspektiv 

o Lägerskola med marint fokus 
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Idéer gällande arbetssätt/process: 

- Allt runtikring dig ska finnas på tallriken 

- Tänk: skörda och ge något tillbaka / klimatkompensera 

- Involvera lokala aktörer och lokalsamhället 

- Paketera edutainment (education + entertainment) där det finns möjlighet att äta, lära och 

träffas (tex från jord till bord eller från hav till bord) 

- En trend inom matturism är att besökare vill lära mer – nyttja det 

- Använd naturum som en hub 

- Samarbete mellan guider och privata aktörer 

- Rikta sig mot lokalbefolkningen och delårsboende först, sen mot turister 

 

Sammanfattning av dagen 

Chiara Rinaldi sammanfattar och avslutar dagen och lyfter att det är viktigt att involvera 

lokalinvånare och det lokala samhället i arbetet. Chiara Rinaldi berättar att en trend inom 

matturism är att besökarna vill ha mer kunskap. Louise Robertsson berättar att 

Svinesundskommittén kommer att ta detta arbete vidare inom ramarna för projektet Gränsen som 

attraktion. Det kommer att skapas en arbetsgrupp och Louise återkommer med mer information 

om detta. 
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Deltagarlista 

Namn    Företag/organisation   Mejladress     Telefonnummer 

Jerker Norlander  Båtbilden Väst    info@batbilden.se    073 903 62 85 

Linnea Sjögren   Catxalot    linnea@catxalot.se    070 914 72 99 

Lars Nejstgaard   Gränsguiderna    lars.nejstgaard@majornalinne.goteborg.se 073 746 57 29  

Chiara Rinaldi   Göteborgs universitet   chiara.rinaldi@gu.se 

Erik Lundberg   Göteborgs universitet   erik.lundberg@handels.gu.se 

Eva Maria Jernsand  Göteborgs universitet   eva.maria.jernsand@handels.gu.se 

Lucia Pizzichini   Göteborgs universitet   lucia.pizzichini@gu.se 

Agnes Kristensson  Göteborgs universitet – student  guskriag@student.gu.se 

Cecilia Fransila   Göteborgs universitet – student  cecefransila@gmail.com 

Christofer Andersson  Göteborgs universitet – student  cross24th@gmail.com 

Gunny Kron   Göteborgs universitet – student  guskrongu@student.gu.se 

Helena Bergström  Göteborgs universitet – student  gusberhec@student.gu.se 

Ingrid Olsson   Göteborgs universitet – student  gusingrol@student.gu.se 

Karl Ardenheim   Göteborgs universitet – student  k.ardenheim@gmail.com 

Linda Thorsson   Göteborgs universitet – student  gustholin@student.gu.se 

Linus Bäckström  Göteborgs universitet – student  linusgui98@gmail.com 

Rebecka Eriksson  Göteborgs universitet – student  rebeckaeriksson3@gmail.com 

Roy Svantesson   Göteborgs universitet – student  gussvantro@student.gu.se 

Elisabeth Brock   KosterAlg AB    elisabet@kosteralg.se    070 247 49 50 
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mailto:cecefransila@gmail.com
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Lotta Armand   Kosters Framtid    visitkoster@gmail.com    070 440 04 30 

Stefan von Bothmer  Kosters Trädgårdar   stefan@kosterstradgardar.se        070 600 13 13 

Cecilie Wiig   Lagunen Camping AB   cecilie@lagunen.se    0526 75 50 00 

Anders Tysklind   Länsstyrelsen / Kosterhavets   anders.tysklind@lansstyrelsen.se 

nationalpark 

Krister Eliassen   RIB Østfold    post@ribostfold.no    92225862 

Eirik Røsberg Kunz  RIB Østfold    post@ribostfold.no 

Marcus Holgersson  Skärgårdsidyllen   marcus.holgersson@skargardsidyllen.se  070 266 70 80 

Ingela Holgersson  Skärgårdsidyllen   ingela.holgersson@skargardsidyllen.se  070 812 20 29 

Åsa Massleberg   Strömstad Info Center   asa.massleberg@stromstad.se   070 898 71 33 

Louise Robertsson  Svinesundskommittén   louise@svinesundskommitten.com  070 614 74 54 

Marlene Mathisen  Svinesundskommittén   marlene@svinesundskommitten.com  073 234 42 87 

Celina Falck   Tanum Turist    info@tanumturist.se    070 354 21 88 
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Bilaga 1. Foton av workshopgruppernas anteckningar 
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