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 Datum: 15 september 2015 
 
Rekordmånga öppna gårdar på Skördefesten på Åland  

Höstens absoluta höjdpunkt på Åland är Skördefesten 18-20 september. Skördefesten 
på Åland är en mysig folkfest som bjuder på säsongens lokala läckerheter och 
upplevelser för alla sinnen. Där träffas stadsbor, bönder, öbor och gäster från väst och 
öst i härliga miljöer. Ön Jurmo i Brändö som hade skördefestpremiär ifjol är med också i 
år. 
 
-I år slår Skördefesten på Åland rekord med över 50 stycken öppna gårdar, restauranger 
och Plåpp Åpp -aktiviteter att besöka. Skördefesten är nästan dubbelt så stor som förra 
året och täcker praktiskt taget hela Åland, säger Annica Grönlund, PR ansvarig Visit 
Åland.  
 
-En nyhet för i år är ön Sottunga som deltar i Skördefesten för första gången, säger 
Annica Grönlund, PR ansvarig Visit Åland.  
 
Nytt för i år är också logdans på höskullen vid Mattas Gårdsmejeri, båttransport mellan 
Käringsunds Fiskeläge och Eckerö Post- och tullhus samt Skördefestbyn Lumparby som 
består av tre öppna gårdar. Besökare kan gå eller åka veterantraktortaxi mellan dessa 
tre gårdar. 
 
Besökarna har möjligheter att fylla på skafferiet med lokalproducerade härligheter som 
färskpressad äppeljuice, svartbröd, ekologisk vitmögelgetost och lammsnäckor. Det 
finns massor att uppleva också för barnen: halmhoppning, kockskola, smakpasset, 
äppelprovning. 
 
-Välkommen till den största Skördefesten på Åland någonsin. Vi har vuxit, men med 
kvalitet. Allt på Skördefesten är producerat eller förädlat på Åland, säger Liz Mattsson, 
verksamhetsledare för Skördefesten. 
 
 För mer information eller om du vill skriva om Skördefesten vänligen kontakta 
annica.gronlund@visitaland.com 
 
Annica Grönlund 
PR-ansvarig (press, media & återförsäljare) 
Visit Åland  
annica.gronlund@visitaland.com 
Mobil +358 40 7283330 
www.visitaland.com 
mediabank.visitaland.com  (bilder och filmer från Åland) 
#Visit Åland      
6 700 öar – ännu fler upplevelser 
 
Visit Åland är Ålands officiella turist- och medlemsorganisation med ca 250 
medlemmar. Visit Ålands huvuduppgifter är att marknadsföra resmålet Åland och att 
tillsammans med den lokala branschen utveckla turismen på Åland. 
 



 
 

 
 
 
 


