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Bakgrund



Svenska Musterier är en ideell sammanslutning med uppgift att lyfta fram musteri-
näringen som en livsmedelsnäring med djupa rötter i det svenska matkulturarvet och 
därigenom stärka dess profil i Sverige. 

 
Initiativtagare och ägare till varumärket  ”Kulturmust”



Varför en märkning?
• Skapa incitament till att bevara gamla äppelsorter som odlas i Sverige

• Skapa fler förutsättningar för Svenska Musteriers medlemmar att 
marknadsföra svensk äppelmust



Kriterier



Kriterier för att få använda märkningen ”Kulturmust”
• Beteckningen Kulturmust får endast användas för äppelmust tillverkad av frukt som 

odlats i Sverige.

• Äppelsorterna som används för att tillverka Kulturmust ska ha en dokumenterad 
odlingshistoria i Sverige 50 år tillbaka i tiden.

• Samtliga äppelsorter som ingår i den äppelmust som märks ”Kulturmust” ska anges 
på förpackningen. Är det en blandmust som ska märkas ”Kulturmust” måste samtliga 
äppelsorter ha en dokumenterad odlingshistoria minst 50 år tillbaka i tiden.

• Beteckningen Kulturmust får endast användas på äppelmust som tillverkats av 
medlemmar anslutna till Svenska Musterier. 



Blenheim Orange Gul Gravenstein Ingrid Marie Belle de Boskoop Filippa Gyllenkroks Astrakan

Signe Tillisch Åkerö Holsteiner Cox Cox Pomona Cox Orange James Grieve

Godkända äppelsorter
I dagsläget ca 330 sorter. 
För lista se: www.svenskamusterier.se



Grafisk manual



Logotyp



Loggan får användas i valfri storlek och valfri 
placering på:

• Produkt

• Emballage

• Trycksaker

• Hemsida

• Sociala media



Grafisk profil – positiv logo

• Text och bård svart 

• Kärnhus och fluga CMYK
C:21
M:42
Y: 100
K: 11

PMS
125



Grafisk profil – positiv logo 
Exempel: Produkt



Grafisk profil – positiv logo, transparent 

• Text och bård svart 

• Kärnhus och fluga CMYK
C:21
M:42
Y: 100
K11

PMS
125



Grafisk profil – positiv logo, 
transparent 
Exempel: Produkt



Grafisk profil – negativ logo

• Text och bård vit på 
svart botten 

• Kärnhus och fluga CMYK
C:21
M:42
Y: 100
K: 11

PMS
125



Grafisk profil – negativ logo 
Exempel: Produkt



Trycksaker 
för Kulturmust



Neckhanger
• Format: 50x60 mm
• Tryckbar pdf beställs 

via Sv. Musterier

Flyer
• 8-sidig A6
• Sv. Musterier 
bjuder på dina första 
1.000 st

www.svenskamusterier.se 

A3 Affisch
Pdf för utskrift beställs via Sv. Musterier

Tryckning ombesörjs av respektive mustaktör



Lanseringsplan 
hösten 2021



September
• Lansering i samband med äppelveckorna i Kivik. Mustvandring med Svenska Musterier.
• Pressmeddelande
• Inlägg på sociala media

Oktober-november
• Presentation av mustaktörerna och äppelodlingarna bakom Kulturmust
• Aktivitet på sociala media

November-december
• Uppmärksamma Kulturmust i samband med Must-SM
• Pressmeddelande
• Inlägg på sociala media

Respektive 
mustaktör 

marknadsför sin 
egen kulturmust i 

egna kanaler



Praktisk info



Kostnad för att använda Kulturmust

500 :- / år

eller 

5000 :- / år. Om antalet förpackningar överstiger 10.000 st.

Medlem i Svenska Musterier
1000 :-/år



Kom igång!
1. Kolla äppellistan på www.svenskamusterier.se. 

2. Gör en intresseanmälan. Du får hem avtalet för påläsning.

3. Skriv ev. under avtalet där du även anmäler antalet producerade förpackningar.

4. Skicka in avtalet.

5. Du får hem filer för att ladda ner grafiskt material samt trycksaker.

6. Betala Kulturmustavgiften samt medlemskap i Svenska Musterier. (faktura kommer på mail)

7. Du är igång – Lycka till☺

http://www.svenskamusterier.se/


Kontakter

Intresseanmälan, avtalsskrivning, grafiskt material
avtal: finance@herrljungacider.se
grafiskt material: marknad@herrljungacider.se
telefon: 0513-22600 (fråga efter ”marknad” eller ”ekonomi”)

Äppelsorter
Kimmo Rumpunen
kimmo.rumpunen@slu.se
telefon:070-9576868

Svenska Musterier
Malena Borgström
malena.borgstrom@kiviksmusteri.se
0703-871940
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