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Besök i Ardre- -ursprunget för flera av sorterna 

 
Smakprover i Labans affär 

 
Medverkan Maldagvid  Norrbys i Väte 

 
Presentation Almedalsbibölioteket 
PrimörDagarna/Matboksmässan 

 

Redovisning månadsvis av 2009 års verksamhet inom projektet 
 
Januari 
Inlämning av ansökan 7 januari till Leaderkontoret. 
Planering av verksamheterna under första halvåret, innan beslut fattats främst gällande anläggning 
av demonstrationsodlingar och uppförökningar, inventering av tillgängligt sortmaterial av 
vårsorter samt vilka odlare som kan vara aktuella att härbärgera dessa. Planering av 
informationsinsatser för att få ut info och få fler odlare intresserade och plan för 
konsumentaktiviteter. Planering av om Gutekorn ska vara representerad i PrimörPremiären mm 
under våren samt delta i seminarium i Danmark i mars. 
Riina intervjuad i RadioGotland om Gutekorn, inslaget sändes 16 januari i både P4 och 
Riksradions P1. Vecka 4 var det ett inslag i Östnytt med Sten Rosvall om de ursprungliga 
sorterna och arbetet med dessa.  
Planering av projektmöte i anslutning till styrelsemöte. 
 
Februari 
Ett projektmöte avhölls den 5 februari på Lövsta. HS VD Mats Pettersson informerade om 
Leader-programmet och ev. andra tänkbara finansiärer för Gutekorns framtida verksamhet. 
Nämndes Sparbanksstiftelsen Alfa, Swedbank, som en sådan. Ansökan bordlagts på januarimötet 
på grund av för få som kunde besluta. Nästa beslutstillfälle för LAG är den 25 februari.  
ALMI Innovationsrådet har bifallit Gutekorn ett bidrag om 15 000 kr. till namnskydd och grafisk 
profil bland annat. Gotlands museum bidrar med medfinansiering gällande utställning på Norrbys 
i Väte till sommaren. ALMI intresserade att besöka odlingar i fält till sommaren. Provbakningar 
av borstvete och dinkel. 
Beslut om projektet får vi den 25 mars från Leader. Lst skall besluta sin del längre fram. 
Framtagande av informationsmaterial i form av bildspel, en vikt A4 folder samt ett häfte om 
kultursorter. Intervju om surdegar och kulturspannmål i radio Gotlands matprogram 27 februari, 
smakprover på råg och borstveteprodukter. 
 
Mars 
Ett informationsmöte med inbjudna intresserade avhölls på Folkan i Hemse i samband med 
årsmöte, presentation av projektet, bildspel och visning av spannmålssorterna. Provsmakning av 
kex och frukostbröd hos Laban, som han bakat på borstvete och dinkel.   
Sten och Curt deltar i Nordiskt seminarium om Kulturspannmål i Roskilde, Danmark 10-11 
mars. Tar med sig informationsmaterial och prover på olika helkorn av Emmer, spelt, lantvete 
och borstvete. 
Information om kultursorter på biblioteket i Hemse onsdagen den 11 mars kl 19, Riina N och 
Anders N deltar, bildspel visning av spannmål samt smakprover, foldrar och infomaterial. Lördag 
14 mars besöker medlemmar i föreningen Gutekorn Ardre socken och träffar 
hembygdsföreningens representanter i samband med att Ardre sockenbok presenterades. Bilder 
från Kaupungs tillhandahölls Gutekorn projektet samt besök på viktiga platser gjordes. 
Ursprunget för flera av sorterna projektet arbetar med kommer från Ardre. Viktigt att framhålla i 
marknadsföringen och profileringen. 
Information om Gutekorn och Slow Food på årsmöte i föreningen Medvetna Matval torsdag 19 
mars i Visby. Curt N. deltar. 
Den 30 mars träffas styrgruppen för projekt Gutekorn på Lövsta för en genomgång av projektet 
och dess aktiviteter. Samarbete med Norrbys museigård i Väte kring utställning om spannmål och 
bröd mm Grafisk profil, hemsida, informationsinsatser, medlemsvärvning, odlarkontrakt mm 



diskuterades. Samarbete med Pannkakan på Lövsta. Bestämdes att inbjuda finansiärer styrgrupp 
mfl till en visning av demorutor på Hallfreda till sommaren. Diskuterades medverkan på 
SMAKUST mässan i Stockholm 21-23 augusti. Planering och sortering utsäde av vårsorter samt 
vilka odlare som är aktuella. 
 
April 
Haft besök på HS från Lettland och Vitryssland, informerat om landsbygdsutvecklingsprojekt bla 
Gutekorn samt brödkultur, som verkade intressera dem. Sådd och skötsel av sådda ytor, 
uppförökningar, demonstrationsytor. 27 april möte Gutekorn projektgrupp/styrelse ang projektet 
och planering av aktiviteterna i verksamhetsplanen, tidsredovisning idell tid, rekvisition av extra 
medel från Kraftsamling Växtodling, redovisning av hur vårsådderna fördelats mm  
29 april Smakseminarium via videolänk på Lövsta, som flera Gutekorn medlemmar deltog i.  
Uppdatering av infomaterial med nya bilder samt Leaderloggorna inför aktiviteter på Norrbys 
och Primörpremiären. Skrivit en artikel till Hembygdsförbundet ”Spördagar” om 
kulturspannmålen och projektet.  
 
Maj 
Möte med Rute Stenugnsbageri 4 maj ang samarbete och tillgång till spannmål till bakning eller 
försäljning under Smaklust mässan i Stockhlm i augusti. Ev kan Gutekorn ställa upp med viss 
bemanning och informationstavlor, foldrar. Maldag i Väte, Norrbys museigård 10 maj 2009. 
Visning, info, bildspel, utställning, malning. Medverkade med demo, information, malning och 
bildvisning Riina N., Curt N. samt Anders N. Intäkt från försäljningen insatt på Gutekorn 
kontot. Sekr. träffat Mark Ingelse som fått jobbet att ta fram grafisk profil för Gutekorn 
föreningen och projektet. Försett honom med material och våra tankar. Medverkat med två 
föredrag på Almedalsbiblioteket lördagen den 23 maj om Framtidens bröd av forntidens korn 
samt Slow-food, Curt N och Riina N. Bildspel samt foldrar och infomaterial om projektet. 27 maj 
start möte Leader för Gutekornprojektet, vi gick igenom redovisning mm Möte med Gotlands 
museum ang utställningen på Norrbys, överlämnat material text och bilder för 
produktion/upptryckning av info-vepor till museet. Skötsel av odlingsytor för demo och 
uppförökning.  
 
Juni 
10 juni lämnat material till Norrbys, spannmålsuppsättningar, spannmål mm Givit museet fria 
händer att göra en bra utställning. V 24 fått första utkasten till logga och grafisk profil av Mark. 
Planerar avstämningsmöte med styrelsen samt visning av demoytor för finansiärer, fältvandring 
med Hans Larsson samt deltagande i Smaklust i augusti. Utställningen på Norrbys blev väldigt 
trevlig! Färdig dagen före midsommar. Skötsel, visningar av demo och uppförökningsytor. Skrivit 
i HS tidskrift om Gutekorn projektet. Samtal med Liza Vikström ang näringsfysiologisk 
litteraturstudie av ursprungliga spannmål.  
 
Juli 
Projektgruppen sammanträder 3 juli med efterföljande visning av demorutor på Hallfreda, 
medverkar Bo Pettersson och Rute Stenugnsbageri.  avstämning vad som gjorts, ekonomin samt 
planering av fältvandring, deltagande i SMAKLUST i Stockholm. Planering av fältvandring med 
Hans Larsson tisdagen den 28 juli kl 18 hos Ebbe i Vallstena samt studiebesök i södra Estland 
för Hans Larsson, som Riina hjälper till att planera. Utskick till styrgrupp samt medlemmar om 
aktiviteter under sommaren. Meddelat ALMI om uppskov för rekvisition av medel från 
Innovationsrådet. Skötsel, visningar av demo- och uppförökningsytor. Besiktning av fält hos 
odlare. Skickat över info till HS hemsida om Gutekorn aktiviteter. Sten R förhandlat kring inköp 
av körnare mm som kan användas i verksamheten. 
 
Augusti 
4-7 aug Riina N och Anders N lagt upp och deltagit i en studieresa tillsammans med Hans 
Larsson i södra Estland, sett på odlingar, sorter, ekologisk odling, (ideellt) genbanken mm. 
Gutekorn Curt N, Anders N och Sten R medverkat med visning av malning på stenkvarn samt 
föredrag o bildvisning av spannmål som en punkt i samband med invigningen av Hallfreda 
Försöksstation 18 augusti.  



21-23 augusti Smaklust mässa i Stockholm. Curt N. deltagit/medverkat i ”Möte med producent”-
aktivitet under fredagen den 21 augusti 4 timmar, Tagit fram infomaterial. Anders N. malt upp 
100 påsar Borstvete som varuprover till mässan, som försålts och delats ut bla till Carl-Jan 
Granqvist och kockar på restaurang Pelikan/Gotländsk ambassadörsrestaurang.  

 
 

 
Produktutvecklare på Stafva nov- 09 

 
Pasta ”Ragnars remsor” av enkornsvete 

 
Gutekorn produkter HS 
Julmarknad 

 
Gutekorn monter HS Julmarknad nov 09 

 

 
September 
Projektmöte med avstämning 1 september i Lövstas VIP-rum med Mark Ingelse (profil) Ellinor 
Dahl och Tomas Isaksson, ALMI, projektgruppen (Riina N, Sten R, Curt N och Anders S). 
Avstämningsmöte med Leader 3 sept. på Hallfreda. Visning av demorutor och nya uppsättningar 
från ekologiska odlingar. Sten R och Riina N. Förberedelser inför rekvisition till slutet av 
september. Tidsredovisningar mm Lösa bokförings/redovisningsfrågan. Curt, Riina och Liza 
testbakar av olika blandningar. Lena Nygårds besöker Gutekorn för broschyrunderlag till SJV om 
bevarandesorter. Genomgång med Liza Vikström ang. arbetsupplägg avseende litteraturstudien 
mm Markberedning , sådd mm av vissa sorters spannmål, Hallfreda, Vallstena övriga odlare.  

 
Oktober 
Curt Niklasson medverkar vid Hälsodag på Romaskolan med HS ”Hitta Stilen” kring frukostmat, 
bröd- och spannmålskvalitet mm. Gått igenom Gutekorn rekvisition med Leader. Riina besökt 
mässan ”Närproducerat” på ELMIA och delat med sig info om Gutekorn samt erhållit nya 
nätverkskontakter. Markberedning, sådd mm vissa spannmål. Förberedelse av deltagande i HS 
julmarknad. 
 
November 
Liza Vikström påbörjat litteraturstudie mm, skrivit ut material på HS. Klart med logotyper från 
Mark Ingelse. Påbörjat arbetet med trycksaker för Gutekorn inför julmarknaden. 
Projektgruppsmöte betr. aktiviteter, budget mm. Planering av aktiviteter framåt. Curt Niklasson 
och Sten Rosvall deltagit i Bevarandesortkonferens i Nässjö. Planerat och genomfört 
produktutvecklingsdagar 12-13 november på Stafva. Deltog Curt Niklasson, Anders Nilsson, 
Sten Rosvall, Agneta Andersson, Marianne Hult, Kerstin Sjögren, Ellinor Dahl, Riina Noodapera 
under ledning av Mattias Palmqvist och Liza Vikström. Varit uppmärksammat i Radio Gotland 
samt lokalpressen. Förberett och genomfört deltagande i HS Julmarknad på Flextronics med 
utställningsmonter, försäljning av Borstvete och bondkakor och knäckebröd. Information om 
Gutekorn. Deltog Sten Rosvall, Anders Nilsson, Riina Noodapera, Curt Niklasson, Ebbe och 
Agneta Andersson.  Genomfört provbakningar av olika slag.  
 
December 
Projektmöte på Lövsta m avstämning ang. försöken som Bo Pettersson utfört samt övriga 
odlingar, höstsådd. Deltog Sten Rosvall, Anders Stumle, Curt Niklasson, Riina Noodapera, Bo 
Pettersson.  Arbete med litteraturstudie, provbakningar, bilder mm. Försökt hitta lösningar för 
lagrings och torkningsproblem av mindre mängder spannmål. Arbetat med underlag till 
redovisning, delrapport samt rekvisition. Sänt ut nyhetsbrev. 
 

Sammanfattning 2009  
Projektet som inlämnades den 7 januari 2009 blev beviljat 25 februari. På grund av att 
Länsstyrelsen inte tog beslut förrän senare delen av maj har det varit svårt att ”komma igång” 
med aktiviteterna inom projektet. Trots det har en hel del hunnits med, enligt uppräkningen 



månadsvis ovan. Deltagit i Danmark nordiskt kulturspannmålssymposium, 10-11 mars, samt 
Smaklustmässan Stockholm. Enligt Hans Larsson på Fältvandringen 28 juli har aldrig 
spannmålen i uppförökningsrutorna varit så fina som i år, hos Ebbe Andersson i Vallstena. 
Perioden har präglats av nyfikenhet för spannmålen och många samtal från andra delar av landet. 
Projektplanen samt ekonomin har i det stora hela följts. 
Under året tillhandahållit rådgivning inom olika områden, arbetat med Gutekorns 
affärsutveckling och produktutveckling samt logotype och grafiska profilen. Arbetat med 
marknadsbearbetning och media. Tagit fram nytt informationsmaterial till Julmarknaden samt 
etiketter. Testat olika spannmålssorter till pasta, kroppkakor, matbröd och kakor, risotto. Ett 
knäckebrödsbageri (Hejde Knäcke)har startat under året som gått som är intresserad av att testa 
Gutekorn sorter som testbakat. På Julmarknaden delat ut Borstvete fullkornsmjöl till Bulldegen, 
Sylvis Döttrar, Rute Stenugnsbageri och Espegards för återkoppling. Provbakningar fått bra 
gehör just för god smak. Haft försäljning i mindre skala på Hushållningssällskapets julmarknad 
och på Smaklustmässan i Stockholm.  
Ett inköp av utrustning för skalning och lagring har diskuterats under hösten.  
 
 
I projektets genomförandeplan o budget för 2009 finns följande poster uppräknade: 
Näringsfysiologisk litteraturstudie, Inköp av mindre spannmålsskalare och kvarn, Anläggning, 
skötsel och visningar av demonstrationsodlingar och uppförökningar, Rådgivning Externa 
tjänster, affärsutveckling mm , Förädling, provbakning, testbryggning, produktutv, 
Marknadsbearbetning och media, Studieresor, medverkan på mässor, Danmark nordiskt 
kulturspannmålssymposium, 10-11 mars, samt Smaklustmässan Stockholm, Informationsmaterial,  
Konsumentaktiviteter, samverkan med Länsmuseet Gotlands Fornsal (Norrbys museigård), 
programverksamhet 2009 kring ursprungliga spannmålsslag i samverkan med föreningen 
Gutekorn, Projektledning och styrning. 
    

 

   

 
Produktutvecklare i Matverkstan 11-12 
februari 2010 

 
Provsmakning bröd 11 mars 

 
Provbakat av Borstvete 

 
Gutekorn seminarium o mat på Stafva 24 maj 

 

 
 
Redovisning månadsvis av verksamheten inom projektet under 2010 
 
Januari 
Förberett för rekvisition, tagit fram underlag, tidsrapporter mm mailkontakter projektdeltagare, 
Gutekorn AU 19 januari på Lövsta, där Liza Vikström avrapporterade sitt pågående arbete med 
näringsfysiologiska litteraturstudien som visar intressanta resultat gällande flera av våra sorter. 
Med utgångspunkt i dessa resultat skall vi försöka få fram några olika mjölmixer till hösten för 
kommersiellt bruk ett ljust lantvetebröd och ett mörkt. Planering av vårens 
aktiviteter/produktutvecklingsaktiviteter och årsmötet den 11 mars på Lövsta. Planering av 
vårsådder och hyra av spannmålstork med rensverk från Stenstugu/Hushållningssällskapet.  
 
Februari 
Curt Niklasson deltagit i Länsbygderådets seminarium om ”Omställning Gotland” 6 februari på 
Folkan i Hemse. Planering och genomförande av produktutvecklingsaktiviteter i Matverkstan 
samt styrgruppsmöte 11-12 februari. Test av de olika bröden och bakverken, smak, hållbarhet 
mm över tid. Diskuterades hur vi ska kunna samarbeta bättre med Museerna, 
Hembygdsförbundet och Konsumentföreningen. Samarbete med Norrbys i Väte 2009 och 2010 
redan inplanerat, planera aktiviteter till 2011 på andra platser i god tid, då finns mer material att 



tillgå. Arbete med profilmaterial m med Mark Ingelse kring sigill-klistermärken, 
hemsidesuppbyggnad mm. Medverkan med info och Borstvete fullkorn på ”Öppet hus” aktivitet 
på Romaskolan 22 februari. Projekt- och styrelsemöte inför informations- och årsmöte 23 
februari på Lövsta. Genomgång av vårsådds-planer med försöksledare Bo Pettersson, Hallfreda.  
Skickat Spannmål till SLU Alnarp. Sten deltagit i Resa till Wien som arrangerats av Exportrådet.  
 
Mars 
Nedmontering och flyttning av spannmålsanläggning v 9 från Stenstugu för transport till Halla 
för senare uppmontering. Artikel om resan till Wien i GT/GA samt till www.matupplevelser.se. 
Planering, bakning till och genomförande av Gutekorn årsmöte 11 mars på Lövsta med 
information om projektet, utställning spannmål, verksamhetsberättelse i ord och bild från året 
som gått. Provsmakning av bröd bakat av Pias bageri och Rute Stenugnsbageri med goda resultat. 
Handrensning av råg till provbakningar. Börjat titta på namnskydd av produkter, bearbetning 
marknaden. Möte med Ellinor Dahl på ALMI Gotland ang registrering av varumärke till PRV 
mm. Odlarmöte inför vårsådd. Planering av vårsådd.  
 
April 
Malning och siktning av Borstvete, provbakningar av olika blandningar, receptbearbetning. Liza 
jobbar vidare med litteraturstudien. Planering av deltagande i Maldag på Norrbys i Väte 9 maj 
samt Gutekorn seminarium i samband med PrimörPremiären 24 maj samt lunch av Gutekorn på 
Stafva. Bakning och förberedelser. Förberedelser och genomförande av vårsådd olika platser.  
 
Maj 
Förberett och deltagit i Maldag på Norrbys i Väte. Tagit fram småförpackningar och etiketter till 
Kli, Pirrvitter, Pirrvittmix mm till Maldagen. Planering av sommarutställning ihop med Gotlands 
museum om spannmål och bröd, planerat och genomfört seminarium på Hallfreda i samband 
med Primörpremiären den 24 maj med efterföljande Gutekorn buffélunch på Stafva Gårdskrog, 
avgift. Samarbete med Romabokningen. Bra att flera representanter för Leader deltog och fick en 
inblick i hur arbetet fortskrider. Fortsatt anläggning och skötsel av uppförökningar och 
demorutor. Curt Niklasson deltagit i träff på Norrbys med muisei- och hembygdsfolk kring 
utveckling av Norrbys till ett ”Kornets hus” med levande museum för skolbarn. Planering av 
fältvandring med Hans Larsson i juli. Sådd, skötsel av grödor. 
 
Juni 
Projektgruppsmöte hos Sten Rosvall. Avstämning av vårens aktiviteter inför rekvisition och 
delrapport. Planering av Fältvandring i samarbete med LRF som bestämdes förläggas hos Sten i 
Halla torsdagen den 22 juli. Annonseras. Kontakter med PRV om registrering varumärke och 
kollektivmärke. Kontakter med Mark Ingelse och BRS Intron ang. upptryckning av åkerskyltar 
och gårdsskyltar. Liza Vikström har presenterat sin litteraturstudie ang. de sorter vi arbetar med. 
Saknas ännu vissa kompletteringar från Alnarp, som kan dröja eftersom uppgifterna skall 
presenteras i ett antal vetenskapliga artiklar först. Skötsel, bevattning av grödor. 
 
Juli 
I samband med Almedalsveckan har Gutekorn bjudit på kaffebröd på ett seminarium om 
närproducerat i samarbete med Regional Matkultur Gotland, Småland och Östergötland. 
Curt Niklasson hållit föredrag på Bottervegården den 12 juli om Gutekorn och föreningens 
arbete. Handrensning av råg för bakprover mm. Bjudit kokboksförfattare på mat med kokt 
helkornsråg och presenterat Gutekorn sorter. Förberett PRV ansökan av Gutekorn varumärke. 
Planerat och genomfört fältvandring de 22 juli i samarbete med LRF. Vägt upp mjöl, bakat inför 
fältvandring och försäljning av Gutekornprodukter. Fått hem tryckta gårdsskyltar och åkerskyltar 
till odlare/medlemmar. Jobbat med info på Gutekorn bloggsidan. Lagt in bilder och text från 
fältvandring, även i lokalpressen. Skötsel, bevattning av grödor.  
 
Augusti 
Skötsel av grödor, förberedelser inför skörd. Informerat journalister om Gutekorn. Planering av 
utställning/infoträff-workshop pensionärgsgrupper på Hallfreda 25 augusti, Curt N och Riina 
deltar. Arbete med att boka in torknings och lagringskapacitet inför hösten. Kontakter med 

http://www.matupplevelser.se/


odlare/medlemmar.  
 
September 
Projektmöte hos Curt Niklasson 7 september kring skördeläge och sådd av höstgrödor, planering 
av deltagande i Hemse stortorgdag. Skörd, torkning, lagring av spannmål. Genomgång samt 
provtagning och analyser. Lagat mat av Gutekorn sorter i samband med resurspersonmöte inom 
projekt Mat- och upplevelser sydost. Genomgång med nya vd för Labans kvarn om Gutekorn 
sorter och nyttan att ha dem i produktionen. Storytelling. ATL intervjuat Sten Rosvall, som fick 
med Gutekorn skylten i reportaget! Radio Gotland gjort intervju kring skördeläget och Gutekorn 
sorternas anpassningsbarhet till den gångna sommarens väderlek. Trots det konstiga vädret har 
Gutekorn sorterna anpassat sig förvånansvärt bra och uppvisar goda värden. Etablerat kontakter 
inom Ny Nordisk Mat och restaurang Noma i Köpenhamn. Skickat prover till dem.  
 

 
 

Etiketter på våra påsar testas 
 

Provsmak helkorn Torgdagen i Labans affär 
 

Konsumentaktivitet HS julmarknad 
 

Profileringsmaterial 

 

 
Oktober 
Förberett och genomfört aktivitet i Labans affär Stortorgdagen i Hemse 6 oktober. Arbetat med 
registrering av varumärket med PRV tillsammans med handledare från ALMI. Planerar ett 
seminarium 14-15 mars i samarbete med projekt Mat- och upplevelser i sydöstra Sverige med 
restaurang Noma i Köpenhamn. Har sänt varuprover till Noma.  
Det sista vetet sås för hösten. 
Planerat mer ingående analyser av Gutekorn spannmål för innehållsdeklarationer.  Se på 
profilplagg till Gutekorn medlemmar. Mattias P deltagit i resa till Italien v21-25 oktober. 
Produktutveckling och presentationsmaterial tas fram till Julmarknaden. Arbete med bloggen. 
Arbete med receptblad, produktblad mm 
 
November 
17/11 Mattias P bjuder in till möte med mat för Gutekorn styrelse, medlemmar och styrgrupp, ev 
finansiärer för att berätta om sin resa till Italien. 
Hushållningssällskapet julmarknad 19-20-21 november på Flextronics i Visby. Monter och 
demomatlagning med Stafva och Gutekorn. Konsumentaktivitet samt möte med kockar och 
producenter. Broderade profilprodukter från Märkverk och tyger har tagits fram.  
 
December 
Deltagit i Leader café 2 december och presenterat Projektet, hur det är att jobba med ett Leader-
projekt. Projekt och styrelsemöte med planering av aktiviteter under 2011. Samtal kring ett nytt 
projekt med fördjupad affärsplan med exportrådet och arbete med att ev tillskapa ett 
micromälteri. Planering av marknadsbearbetning, försäljning, inventering av vad som skall sås till 
våren respektive hösten samt vilken tillgång vi har till vad av Gutekorn produkter. Sänt 
varuprover till Noma bland annat och till andra intressanta framtida kunder av helkorn. En 
försäljning av produkter i mindre omfattning har skett under året i samband med olika 
konsumentaktiviteter. 
 

Sammanfattning 2010 
Under perioden tillhandahållit rådgivning inom olika områden, arbetat med Gutekorns 
affärsutveckling och produktutveckling samt logotype och grafiska profilen, tagit fram 
profilprodukter med hjälp av Märkverk och tyger i Ekeby.   



 Arbetat med marknadsbearbetning och media. Samarbetat med Mark Ingelse kring grafiska 
profilprodukter. Tillhandahållit rådgivning till medlemmar. Jobbat med informationsmaterial. 
Lagt upp en blogg för föreningen på http://gutekorn.wordpress.com som vi jobbar vidare med 
som reklampelare och förstadium till hemsida.  Under perioden har föreningens medlemmar 
bidragit med ideell tid för olika aktiviteter.  Samarbete med hälsokostbutiken Cikoria kring 
testförsäljning av kli mm. I samarbete med Fole kvarn har analyser av vissa spannmålssorter 
gjorts under våren av sorter skördade i höstas som uppvisar höga halter av proteiner och höga 
falltal. Höstskörden har analyserats och uppvisar bra protein och falltal. Fler uppföljande prover 
beträffande näringsinnehåll skall tas på några sorter vi kan kommersialisera.   
 
Under perioden har flera produkter testats i försäljning både under Maldagen, hos hälsokost 
Cikoria och på Gutekorn seminariet. Rute Stenugnsbageri testförsäljer frukostbröd av Borstvete 
och Pias bageri ett surdegsbröd med gott resultat. Tre nya medlemsföretag har tillkommit. 
Robbjens Hus&Trädgård i Klinte, kocken Mattias Palmqvist och familjen Åberg, Tibbles i 
Hangvar som planerar att starta ett gårdsbageri samt Maria Ericson, Levide Skinnarve Hemse, 
ekologisk odlare. Föreningen har därmed 17 medlemmar från olika sektorer och det känns bra. 
Framtida samarbete diskuteras med John Glifberg i Endre som planerar att bygga en större 
KRAV godkänd spannmålsanläggning. Föreningen har därmed 15 medlemmar från olika sektorer 
och det känns bra! 
Leaderprojektet har följt planen under perioden. Gutekorn har samarbetat med 
Hushållningssällskapet bland annat gällande rekvisitioner och projektredovisning. 
Jobbat med informationsmaterial. En receptfolder togs fram till HS Julmarknad med beskrivning 
av sorter samt lämpliga recept. Under perioden har flera produkter testats i försäljning.  
Kontakter med press och media har fungerat bra.  
 
I projektets genomförandeplan o budget för 2010 finns följande poster uppräknade: 
Anläggning, skötsel och visningar av demonstrationsodlingar och uppförökningar, Rådgivning 
Externa tjänster, affärsutveckling mm. Förädling, provbakning, testbryggning, produktutv.  
Marknadsbearbetning och media, Studieresor, medverkan på mässor, Slow Food Terra Madre i 
Turin , och en svensk mässa , Informationsmaterial , Konsumentaktiviteter 
 
 

 

 

 
Gutekorn helkorn och ris framtagna 

 
Surdegsbagerskans knäckebröd  bakat av 

”Skatten från Ardre” 

 
Nya etiketter och påsar! 

 
Pirrvitt Torparlycka 

 

 

 
Redovisning månadsvis aktiviteter inom projektet under 2011 
 
Januari 
Genomfört en del bakprover med nya metoder och arbetat med information på bloggen.  
Projektmöte kring prissättning och marknadsföring 12/1 på Lövsta. Projekt- och styrelsemöte 
27/1 med planering av årsmöte mm och vårens verksamhet. Underhandsdiskussioner med 
Susanne Grefberg/Grefsta om tillgång till hela spannmål och prissättning, avtal mm. Planering av 
meny till Noma aktiviteten. Planering av vårsådd, höstsådd och inventering av tillgång på 
spannmål.  
Hans Larsson meddelat att SLU Alnarp erhållit medel för demoodlingar av våra sorter som kan 
utföras dels på Hallfreda och hos Ebbe Andersson för fortsatta analyser av mineraler och 
antioxidanter mm. 
 

http://gutekorn.wordpress.com/


Februari 
Planering av årsmöte och projektinformation 10 mars på Lövsta. Möte 17 februari. Diskussioner 
kring ett nytt projekt för Gutekorn som skulle kunna omfatta produktutvecklingsaktiviteter, 
marknadsföringsaktiviteter och att titta på ett micromälteri. 
Planering av försäljningsaktiviteter som Liza Vikström ska göra för föreningen med Curre under 
våren. Möte med Labans kvarn kring samarbete 22 februari. 

 
Mars 
Avstämningsmöte 7 mars kl 12-14.30 med Labans kvarn och Gotlandsmjölet kring samarbete.  
Projektinformations- och årsmöte 10 mars. Medverkan i Noma aktivitet på Tott hotell 14 och 15 
mars, med produkter samt deltagande av Sten och Curt. 
Verkställt PRV ansökan om varumärkesskydd 8 mars. Riina och Sten. Förberett information om 
2010 års verksamhet i bild. Diskuterat utveckling av Gutekorn projektet 2012 -13. Liza påbörjat 
marknads- och säljaktiviteter på ön. Projektgrupp/styrelsemöte 30 mars. 
 
April 
Upplägg av början till hemsida, arbete med design av påsar och etiketter (externa tjänster). 
Analyser av spannmål.  
Styrgruppsmöte projektet onsdag 13 april kl 18.00 på Lövsta m mat. Deltog: Riina Noodapera, 
Sten Rosvall, Tina Fernlund, Ingegerd Sahlsten, Anders Ljung. Diskuterades bland annat 
innehållet på hemsidan/bloggen, marknadsaktiviteter gentemot konsument, produkter/priser och 
KRAV godkännande av föreningen. 
 
Maj 
Curt Niklsson deltog i en Hälsodag på Romaskolan för föreningens räkning.  
Bakkurs med Manfred Enoksson från Saltå kvarn 11-12 maj på Rute Stenugnsbageri planerades 
och genomfördes. Reporter från John Deere internationella tidskrift gjorde reportage om 
Gutekorn hos Sten och på Rute Stenugnsbageri. Gutekorn varit med i inslag i Radio Gotland. Vi 
har fått analysresultat gällande Vårspelten som ser mycket lovande ut. Planering av Gutekorn 
produkter till Restaurangen Mitt Kök Sverigeresan till Almedalsveckan och förslag på Reportage i 
tidningen Mitt Kök. Förberedelser att aktivera www.gutekorn.se påbörjats. Projektgrupp/styrelse 
31 maj. Odlarmöte. Arbete med informationsmaterial. Olika företag har provbakat/testlagat av 
Gutekorn spannmål/mjöl. Sten Rosvall deltagit i ölkurs. 
 
Juni 
From 8 juni är Riina sjukskriven på 50% i väntan på operation. Genomgång av e-bokföring på 
LRF konsult, Sten och Riina och Liza med kundregister- och faktureringsdelen. Norrbys 
museigård hade utställning om Spannmål med våra bilder och material i ladan för tredje året,. 
Olika företag har provbakat/testlagat av Gutekorn spannmål/mjöl. 
  
Juli 
Gutekorn deltog i Mitt Kök Sverigeresan Matmarknad 9 juli under Almedalsveckan (Curt). Bra 
att synas. Gutekorn Vårspelt fanns med i Mitt Kök Sverigeresan mattält på menyn och i TV 4 i 
Saffranspannkakan som Tommy Myllymäki lagade i morgonutsändningen en av dagarna.  
Inför fältvandringen hålls ett avstämningsmöte per telefon 19/7 med Sten, Curre, Liza, Riina och 
Ebbe. Anledningen var att Hans Larsson inte kunde leda fältvandringen pgav sjukdom. 
Fältvandringen 26 juli på Lövsta med visning av Cameleon systemet blev mycket lyckad. Flera 
nya namn på listan som gärna får information av oss. Deltog Bo Pettersson från HS/Hallfreda. 
Svarat PRV om varför vi anser att Gutekorn kan registreras som varumärke(överklagande). 
Diskussioner om användande av KRAV märket. Receptblad upplagda på bloggen under olika 
kategorier. Prover har delats ut till företag som har provbakat/testlagat av Gutekorn 
spannmål/mjöl. Svårt att erhålla skriftliga utlåtanden av dessa, som har fått jagas in på telefon.  
 
Augusti 
Besök av bagerilärlingar från Ösel på praktik hos Sylvis Döttrar på Fårö. Sten visade Roma 
Valskvarn och några av fälten i Halla samt att de träffade Riina på Gammelgarns 
medeltidsmarknad, där Gutekorn visade upp sig. Rute Stenugnsbageri säljer verksamhet m 
fastighet o bostadshus och Gutekorn förlorar en lovande kund. 

http://www.gutekorn.se/


Fått brev från PRV att det inte går att registrera Gutekorn varumärke. Uppdatering av bloggen. 
Arbete med informationsmaterial. Olika företag har provbakat/testlagat av Gutekorn 
spannmål/mjöl. 
 
September 
6 september projekt/styrelsemöte hos Sten Rosvall i Halla med visning av Gutekorn 
rens/tork/lagringsanläggning inköpt från Stenstugu. Deltagande i Landsbygdens dag 11 
september på Lövsta (Sten.). EU-certifieringsdag på Lövsta 13 september deltog Curt. 
Bearbetning av försäljningskanaler typ Gården Direkt,mm. HS har lämnat in en förstudie till Lst 
om lantsorter/lantraser på Gotland som kan tänkas bli aktuella för Skyddade beteckningar i EU. 
Bra samla in ideell tid från de företag som fått mjölprover av Gutekorn under våren. Beslut att 
använda Gutekorn varumärke trots att det inte går att registrera. Föreningens namn är registrerat 
hos Bolagsverket. Sten och Bo P på Hallfreda ordnar så att Gutekorn höstsorter kommer till de 
olika försöksplatserna i landet som ingår i Ekoforsk-projektet kring plats och upptag av mineraler 
mm. Lagringen fortfarande ett problem som inte fått sin fullständiga lösning. Tillgången på 
Borstvete och Vårspelt är f.n. god och det gäller att hitta rätta köparna/kanalerna till dem. 
Odlarmöte skall genomföras samt ett möte med Laban och Roma Valskvarn. Reportageunderlag 
till en Mat&Vintidning med Ulrika Karlsson, Curt och Liza 7/9. Provbakning av pasta av 
Gutekorn, uppläggning av recept på bloggen, arbete med bilder och fotoboken med recept samt 
Gutekorn från idé till idag. 
 
Oktober 
Styrelsemöte 4 oktober. Höstsådd av grödor för uppförökning och visning. Riina opereras på 
Huddinge 10 oktober och är därefter sjukskriven på 100%. Planering och genomförande av 
knäckebrödskurs månadsskiftet oktober/november på Tofta Strandbageri med Kerstin från Hara 
Gård, 9 deltagare. Curt och Sten samordnar. Beträffande Stoytelling med Ida Junker avvaktar vi. 
Det blir en föreläsning i samverkan med Rural Tourism och/eller Mat och Upplevelser under 
vårvintern. Ideellt arbete med bilder som terapi.  
 
November 
Surdegsbagerskan fick tyvärr inga medaljer i SM i Mathantverk med knäckebröd bakat på 
”Skatten från Ardre”. Deltagit i HS julmarknad 19-20 november (Sten, Märta, Ebbe, Agneta, 
Riina, Anders) med testförsäljning av pasta tillverkad av Pastamakarna med gott resultat och 
respons. Deltagit i Julmarknad i Herrvik (Riina och Curt) med produkter och information. 
Fortsatt Marknadsföring insäljning av produkter, problem med KRAV märket på etiketten som 
vi ännu inte får använda, klistrat över dessa i avvaktan på nytt år och klartecken från Anita P. 
Ideellt arbete med bilder som terapi. Resultat från tidigare utdelat mjöl och provbakningar inte 
åtgärdade pgav sjukskrivningar samt prioritering av andra uppgifter.  
 
December 
Riina arbetar 25% from 1 december. Arbetat m bloggen m nya recept på helkorn. Diskuterat 
testtillverkning av Bulgur i Turkiet m Elias Eldenblom. Möte m Laban om samverkan 6 dec. fm.  
Förstärkt Projekt och styrelsemöte 6 december i Hemse. Fortsatt införsäljning av mjöl till 
dagligvaruhandeln innan jul (Märta Pettersson, som startar företag engagerad för detta). Planering 
och genomförande av demo på ICA MAXI och Högbyhallen, Curt. Planering och genomförande 
av projekt och supportermöte 15 december med Gutekornåret 2011 som tema samt visning av 
Gutekorn genbank hos Sten Rosvall i Halla. Förberedelser av slutredovisning mars 2012. 
Projektet är förlängt, till halvårsskiftet 2012. 
 

Sammanfattning av 2011 
Under perioden tillhandahållit rådgivning inom olika områden, arbetat med Gutekorns 
affärsutveckling och produktutveckling samt logotype och grafiska profil,  
Arbetat med marknadsbearbetning och media och bloggen med information. Tillhandahållit 
rådgivning till medlemmar. Jobbat med informationsmaterial.  
Under perioden har föreningens medlemmar bidragit med ideell tid för olika aktiviteter.   
Under perioden har flera produkter testats i försäljning.  
Fler uppföljande prover beträffande näringsinnehåll har tagits. Diskussioner och 



samverkanslösningar svåra att uppnå. Samarbete med KEGES och vissa restauranger och 
bagerier under året. Provtillverkning av Pasta av Pastamakarna i Eskilstuna (KRAV), flera nya 
butiker har bearbetats och testsålt Gutekorn produkter, ICA Maxi Visby, ICA Kometen, Visby, 
COOP Hemse, ICA Högbyhallen Hemse, och fler tilkommer. Inte så stora mängder som vi 
hoppats på dock.  
Projektet är förlängt, till halvårsskiftet 2012.  
 
 

I projektets genomförandeplan o budget för 2011-2012 finns följande poster 

uppräknade: 

 

Anläggning, skötsel och visningar av demonstrationsodlingar och 

uppförökningar Rådgivning mm Externa tjänster, affärsutveckling mm, Förädling, 

provbakning, testbryggning, produktutv. Studieresor, medverkan på mässor,  

Informationsmaterial, Konsumentaktiviteter Projektledning och styrning samt Slutredovisning 

 

 

 

 
Gutekorn Demo i Butik 

 
Årsmöte på Sockerbruket 

 
Nya Föredrag Mat och miljö 

 
Vit Emmervete åter i butik 

 

 

 

Januari – juni 2012 

Arbetat med support till Märta och Liza gällande försäljning. Fakturering kunder. Bakat 
Borstveteknap till högskoleelever till Möbelmässan i Stockholm. Redigerat bloggen. Planerat ev 
paketerad upplevelse för Gutekorn, diskuterat nytt projekt med Leader och Thomas Lundgren 
gällande matlagningsaktiviteter på ön under året. Krångel med etiketter. 
 
Februari  
planering och utskick inbjudan projekt- och årsmöte, verksamhetsberättelse, projektredovisning 
samt rekvisitionsunderlag med Sten och Mats P.  
Projekt-och styrelsemöte 22 februari. Kontakter med Mark Ingelse, Hillmarketing ang fasII i 
profileringen av Gutekorn. Rekvisitioner. 
 
Mars 
Projekt och årsmöte 8 mars med studiebesök på Sockerbruket. Referat till GT/GA. 
Produktutveckling pasta med Pastamakarna. Diskussioner kring etablering av nytt bageri i 
Hangvar med fokus på Gutekorn mjöl. Planering av vårsådd mm med odlare. Besök av nya 
ägarna av Rute Stenugnsbageri, Fabrique för kommande samarbete. SLU Alnarp presenterar ett 
forskningsarbete om ursprungliga sorter där många av Gutekornsorter analyserats. 
 
April 
Skötsel av åkermark samt sådd av vårsorter. Arbete med uppmalning, försäljning och 
marknadsföring av Gutekorn produkter, KRAV certifiering slutförs med HS certifiering. Arbete 
med etikettutformning, produktbeskrivningar, process- och flödesscheman,  
Planering av Fältvandring med Hans Larsson till sommaren. Tagit in en ny medlem i föreningen 
Urban Allmungs i Havdhem, odlare, vilket gör att föreningen nu har 18 medlemmar från jord till 
bord.  
 



Maj 
Börjat se på möjligheter att komma vidare efter projektets slut. Deltagande i Primörpremiären 
marknad i Stånga samt på Hulte gårdsbutik,  Sten och Riina deltar i Hembygdsförbundets 
Riksstämma m seminarium och marknadsaktivitet. Liza slutför litteraturstudien som påbörjades i 
början av projektet. Skötsel av sådda ytor samt utsädesbanken. Fortsatt etikettarbete m Mark 
Ingelse. Sammanställning av produkter mm Uppdatering av hemsida och blogg, 
försäljningsaktiviteter, kundkontakter leveranser. Vi har produkter i gotländska butiker och hos 
bagare och restauranger.  
Avstämning av projektekonomin. Förberedelser för rekvisition och slutredovisning. 
 
Juni  
Arbetat med etiketter och design nya med Hillmarketing. Jobbat med den nya produkten Emmer, 
som mals upp i mindre påsar. Arbetat med marknadsbearbetning och distribution. Redovisning 
av projektet insamling av underlag för statistik.  Kompletteringar till Länsstyrelsen tidigare 
rekvisitioner.   
 

Sammanfattning av 2012 
Under perioden tillhandahållit rådgivning inom olika områden, arbetat med Gutekorns 
affärsutveckling och produktutveckling samt logotype och grafiska profil,  
Arbetat med marknadsbearbetning och media och bloggen med information. Tillhandahållit 
rådgivning till medlemmar. Jobbat med informationsmaterial.  
Under perioden har föreningens medlemmar bidragit med ideell tid för olika aktiviteter.   
Under perioden har flera produkter testats i försäljning.  
Fler uppföljande prover beträffande näringsinnehåll har tagits tas på några sorter vi kan 
kommersialisera.  
Diskussioner och samverkanslösningar svåra att uppnå. Samarbete med KEGES, 
Gotlandsspecialisten, Grefsta och vissa restauranger och bagerier under året. Provtillverkning av 
Pasta av Pastamakarna i Eskilstuna (KRAV), flera nya butiker har bearbetats och testsålt 
Gutekorn produkter, ICA Maxi Visby, ICA Kometen, Visby, COOP Hemse, ICA Högbyhallen 
Hemse, och fler tillkommer underhand. 
Arbetat m marknaden och försäljning, demos mm Hejde Knäcke testar Gutekorn Borstvete och 
Vårspelt i sin produktion, men det blir ingen omfattande produktion. Ett bageri startas i Hangvar 
av Sofia Åberg med ambitionen att arbeta med Gutekorn mjöl som råvara, vill ha fram råg!  
  

Föreningen har fått en ny medlem under perioden och medlemsantalet är därmed uppe i 18 

från Jord till Bord. Kontakter med press och media har fungerat bra.  

 

 

Följande mål har varit uppsatta för hela projektperioden: 

Mätbara mål  

att 5 produkter namnskyddats (Borstvete Gotland, Gotlandsemmer, Gotlandsdinkel, 

Gotlandsråg, Gotlandskorn) 

Utfall: Gutekorn Maltkorn, Gutekorn Vit Emmer, Gutekorn Svart Emmer, Gutekorn Vårspelt, 

Gutekorn Spelt, Gutekorn Borstvete är framtagna med dessa namn under projekttiden. 

Dessutom har Gutekorn Borstvete upptagits på Slow Food svenska smakernas ark under 

2010.  

att 5 innovativa produkter tagits fram (helkornsprodukter, bröd, pasta, öl, mm) 

Utfall: i Gutekorns produktsortiment finns idag 24 produkter, se separat lista. Förutom det har 

flera bagerier (små) bakat bröd av Gutekornblandningar samt gjort egna” produkter tex 

”surdegsbagerskans” knäckebröd på ”Skatten från Ardre”. Under hösten 2011 mältades 

Gutekorn maltkorn på gammalt sätt i Ardre i maltbastun och bryggdes sedan med gott 

resultat. Det finns planer på att gå vidare med ett micromälteri och ev gårdsbryggeri med 

denna sort. 

att 5 nya marknadskanaler (avsättning, butiker, restauranger, kvarnar) etablerats, som tror på 

konceptet och som använder råvaran el. förädlade produkter f.n finns inga kanaler eftersom 

mängderna är små 



Utfall: KEGES, Gotlandsspecialisten, Gården Direkt, Sorunda mfl är intresserade men 

mängderna är fortfarande små   

att 3 nya företag startas under projekttiden som använder/vidareförädlar spannmålet ex vis 

knäckebrödsbageri, gårdsbageri mm 

Utfall: Hejde knäcke startades under projekttiden med ambition att prova sig fram till ett 

Gutekorn-knäcke men tiden räcker inte till för detta, bageriet GoDaig i Klinte likaså, ett 

tjänsteföretag startades av Märta Pettersson för att kunna arbeta med försäljningsaktiviteter åt 

föreningen, Sofia Åberg startat bageri 2012 i Hangvar för att använda Gutekorn mjöl i sin 

verksamhet. 

att 2 nya samverkanslösningar etablerats på Gotland (odlare, lagring, förädling, försäljning) 

Utfall: samarbete med Fole kvarn som byter ut de tyska dinkelsorterna på sikt till Gotländska 

dvs Gutekorn Spelt och Gutekorn Vårspelt, malnings, paketerings och lagringssamarbete med 

Gotlandsmjölet och Labans kvarn, legotillverkning av Pasta av Dinkelpastamakarna i 

Eskilstuna (KRAV),   

nätverk: samarbeten med konsumentföreningen ”Medvetna matval”, Hembygdsrörelsen, 

andra föreningar som arbetar med liknande saker i Sverige, och utomlands,  

att 100 dubbla den areal som odlas med ursprungliga spannmålsslag (sommaren 2008 odlades 

1 ha ursprungliga spannmål, vid projektslut räknar vi med 100 ha) 

utfall: det vårsådda 2012 ger ett resultat av ca 80 ha, om vi lägger till det som sås hösten 2012 

kan vi komma upp i 100 ha.  

att genomföra 300 analyser av spannmålen gällande hälsoaspekter (proteiner, mineraler, 

antioxidanter mm)Utfall: det var optimistiskt att tro att så många analyser har behövt göras. 

Ett betydligt mindre antal analyser är gjorda på grund av de höga kostnadsläget.  

att genomföra 1 litteraturstudie med kartläggning av nutritionella egenskaper hos Gutekorn-

sorter  

Utfall: 1 studie har genomförts  

att 10 press- och konsumentaktiviteter genomförts (butiksdemo, deltagande i 

marknader/mässor, träffa radion mm)utfall: i genomsnitt har tio aktiviteter per år genomförts. 

Konsumentaktiviteter och demos har varit det som varit mest efterfrågan på och mycket lätta 

att genomföra. Butikerna vill helst att man ska finnas där varje vecka…. 

att 1000 personer nås av aktiviteterna. 

Utfall: Medverkan på tre julmarknader ger redan ett utfall på minst 1000 personer som nåtts 

av Gutekorn-aktiviteter. De konsumentrelaterade aktiviteterna nås av väldigt många när man 

är på marknader och i butik. Curt Niklsson har medverkat vid två tillfällen i Romaskolan på 

hälsodagar och bjudit på ”bröd som mättar hunger” av Gutekorn och nått minst 100 ungdomar 

i åldrarna 13-15 år kring bättre frukostvanor.  

 
 
Vi har haft 63 kvinnor och 65 män som deltagit i projektets genomförande på olika sätt, 
genom att delta i workshops, produktutvecklingsaktiviteter, informationsutbyten mm som 
antecknat sig på våra listor  
 
 
 
 
 
 
Riina Noodapera 
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