
 
 

Nytt rekordår för Skördefesten 
 

 

Fler Öppna Gårdar, Skördefestrestauranger och Plåpp Åpp-aktiviteter än 
någonsin deltog. Cirka 13 500 unika besökare har njutit av hösten på den 
åländska landsbygden. Sammantaget innebär det 108 300 besök! Nästan 50 
busslaster besökte också Skördefesten. Och alldeles rekorderligt nöjda har 
alla varit dessutom! Vi på föreningen Skördefestens Vänner vill tacka alla 
funktionärer, samarbetspartners, arrangörer och försäljare som har gjort 
det möjligt att ta emot så många. Och gästerna förstås – utan er ingen 
Skördefest. Tack för att ni kom. 
 
 
Skördefesten infaller alltid näst sista helgen i september som i år var 18 - 20 
september. 
Föreningen Skördefestens Vänners verksamhetsledare Liz Mattsson är 
överväldigad av årets Skördefest och kan knappt tro på årets siffror som visar på 
en ökning av antalet besök med närmare 28 000. I år har gårdarna tillsammans 
räknat ihop till 108 000 besök, i fjol var samma siffra 80 800. Antal unika 
besökare var ifjol ca 12 000 och var detta år 13 500.  
 
Liz Mattsson har även räknat antalet bussar, vilket kan ses som en indikator på 
hur mycket folk som kommer utifrån för att besöka Skördefesten. 
– Vi vet att vi haft nästan 50 bussar på vägarna. I fjol var det ungefär 20, så även 
där ökar det markant. Skördefesten är verkligen något vi kan vara stolta över - vi 
har lyckats skapa en riktig besöksmagnet genom att bygga på det genuint 
åländska, vår landsbygd och den goda, lokala maten. 
 

Deltagare 
Öppna Gårdar – 22 gårdar, varav 6 är nya   
Restauranger – 15 restauranger, varav 7 är nya 
Plåpp Åpp – 18 aktiviteter, varav 12 nya 
 
Den största Skördefesten någonsin till deltagandet!  

 



 

Invigning av Skördefesten 
I år stod Eckerö kommun för invigningen av Skördefesten i samarbete med 
Smart Park och Upplev Eckerö. Intermezzokören uppträdde med bl.a. "Min 
Astrakan" och ett stycke av Smart Parks egen teater. Riksdagsledamot Mats 
Löfström berättade om hur stolt han är över Skördefesten som fått så stora 
ringeffekter på Åland – allt från rederier, hotell till stugbyar.  
Invigningsceremonin avslutades med att Geta kommun överräckte 
Skördefestens invigningsäpple till Eckerö kommun.  
 

Skärgården deltar i Skördefesten  
Även i år öppnade Skördefesten grinden mot skärgården och välkomnade öarna 
Jurmo och Sottunga som Öppna öar. I år deltog Sottunga, Finlands minsta 
kommun, för första gången! Hela ön firade Skördefest och Skördefestmeny 
serverades i restaurang Salteriet. 
 

Årets tema för Skördefesten ”Mat & barn”  
Skördefesten är ett perfekt tillfälle att tillsammans med barnen ge sig ut på en 
spännande smakresa. Med passet ”Våga smaka” kunde barnen på ett roligt sätt 
lockas till att smaka på nya råvaror och maträtter.  
I Sjökvarteret samarbetade Varuboden med Harriet Strandvik där barnen fick 
tillreda sin egen wok av åländska grönsaker. Alla barn fick en egen kockmössa. 
Ålands Marthadistrikt arrangerande Plåpp Åpp med temat ”Barnens bästa 
Skördefestäpple” med äppelprovning och pannkaksförsäljning. Även Hotell Elvira 
lyfte temat lite extra då barnen fick laga mat med hotellets egen kock.  

 
Öppen by  
I Lumparland hade tre gårdar val att samarbeta kring årets Skördefest. Tre 
gårdarna Vestergård, Utgård och Lumparby Ollas bestämde sig att tillsammans 
satsa på deltagande i årets Skördefest och hade öppet evenemangets alla tre 
dagar. Tillsammans lyckades de skapa känslan av en Öppen by och konceptet 
blev en succé med över 5000 besökare.  
 

Skördefestdans med Högtryck - Mattas Gårdsmejeri 
På lördagskvällen hade det nyöppnande mejeriet Mattas Gårdsmejeri 
Skördefestdans på höskullen, som snabbt blev fullsatt av dansglada människor – 
både unga och äldre lockades till evenemanget. Ca 200 perser deltog på 
Skördefestdansen.  
 

Flera unga entreprenörer öppna upp sina gårdar 
I år deltog extra många unga entreprenörer på Skördefesten. Bland dessa kan 
nämnas Lars-Johan och Jennifer Sundman med Mattas Gårdsmejeri samt 
Kristoffer Lundberg och Jenny Sundqvist på Haga Kungsgård. Även John 
Randelin och Viktor Sundberg på Skördefest Restaurangen Uffe på berget.   



Kampanjen ”Sätt Åland på Tallriken” 
Ålands Producentförbunds kampanj ”Sätt Åland på Tallriken” deltog på nya Plåpp 
Åpp gården Haga Kungsgård. Det var Ålands Producentförbunds 
ungdomsutskott som representerade kampanjen. Gästerna hade möjlighet att 
ställa frågor om lantbruket samt delta i en tävling med lantbruksrelaterade frågor. 
Montern var mycket välbesökt.  

Skördeloppet 
För andra året ordnades Skördeloppet som är ett terränglopp med hinderbana 
mellan två Öppna Gårdar i Finström. Banan, som var 5 km, sträckte sig genom 
skog och mark, lera och vatten. Med skördeinspirerade hinder fick deltagarna en 
känsla av skördetid. Det var tungt, skitigt, blött men framförallt en rolig 
upplevelse! 
 

Plock Opp med Central Baltic i Sjökvarteret 
Ren miljö är både över och under ytan -  hav och land hör ihop. Därför 
arrangerades städning av stränder och soptippen under ytan i Mariehamn under 
Skördefesten. Dykare var på plats i Sjökvarteret/gästhamnen och plockade upp 
skräp från bottnen - "Vi tar oss an soptippen under ytan".  
Plock Opp arrangerades av Central Baltic programmet Contact Point Åland, som 
en del av den återkommande European Cooperation Day. Strandstädningen 
arrangerades samtidigt på fem stränder i fyra länder runt Östersjön.  

Allt på Skördefesten är producerat på Åland! 
Skördefesten på Åland ska öka försäljningen av och stärka 
konsumentförtroendet för åländska produkter samtidigt som gästerna lär sig mer 
om livet på landet. Skördefesten arrangeras av föreningen Skördefestens Vänner 
r.f.  
 

Vi ses igen nästa år! Boka in den 16-18 september 2016. 

 

För mer info, kontakta 
Verksamhetsledaren för Skördefesten  
Liz Mattsson  +358 (0)457 344 5676 
e-post: info@skordefest.ax 

Här finns Skördefestens pressbilder  

mailto:liz.mattsson@aland.net
http://www.skordefest.ax/pressbilder/

