Turnéstopp: Båstad kommun
Datum: 21 sep 2017
Antal deltagare: 41 st
Värd: Stefan Olssons lantbruk i Grevie

I Båstad kommun kom det ett en tämligen branschöverskridande och väldigt engagerad
skara deltagare. Det blev många bra diskussioner i grupperna som tog arbetet på allvar.
Vi upplevde att deltagarna här verkligen uppskattade att träffas på detta sätt.
Dock saknade vi medverkan från de ”stora drakarna” i bygden.
Vi fick höra samtal med Robin Lundgren Bjärefågel, Josefin Svensson Josefins Bär, Stefan
Olsson lantbrukare, Ulla Johansson måltidschef och Karin Bengtsson Båstad Turism och
Näringsliv. Christer Paulsson ordförande i Food Evolution pratade om föreningen och
planerna framåt.

RESULTAT WORKSHOP
Vem är din gäst/kund?
Besökaren Barn Ungdomar
Seniorer
Ica Slutkonsument Gårdsbutik
Konsumenter B2B Grossister
Konsument
Konsument Restaurang Turist
Grossist
Turistattraktion Marknadsföring
Event
DESTINATIONSUTVECKLING/BESÖKSNÄRING
På vilket sätt bidrar din verksamhet till destinationsutvecklingen/besöksnäringen?
Lyfter fram lokala råvaror
Skapar öppna landskap
Marknadsföring för området
Bidrar till besöksnäringen
Ökar turismen
Skapar event
Främjar ekologiskt tänk
Skötsel av naturreservat
Ger nöjda kunder
Skapar förutsättningar för fortsatt förädling
Helheten
Storytelling
Besökarna bär med sig upplevelsen hem
Skapar arbetstillfällen
Ger positiv bild av Bjäre. Bjäre har blivit en matregion.
Utmärkta råvaror och mathantverk ger både arbete och upplevelser i bygden
Smakutveckling, naturvård (öppna landskap)
KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Vilket behov av kompetensförsörjning behöver din verksamhet?
Nätverkande
Inspiration
Hjälp att skapa arbetsglädje
Nätverka
Fortbildning kontinuerligt
Omvärldsbevakning
Hitta rätt personal
Studieresor
Marknadsföringskompetens
Få in arbetsmarknadskunskap i tidig ålder
Hjälp att övervinna byråkratiska hinder
Logistik/transporter
Träffar för utbyte mellan kollegor
Restaurangpersonal
Mathantverkare i alla kategorier

Bemötandepersoner i besöksnäringen
Hjälp att hitta rätt kompetens
Sociala medier
Regelkunskap, livsmedelskunskap, marknadsföring
DIGITALISERINGEN
Hur kan digitaliseringen utveckla ditt företag?
Local food nodes
Sociala medier
Bokningsbara möjligheter
Nätverk
Öka tillgängligheten
Exponering
Foto och film
Förenklar
E-handel
Nya försäljningskanaler
Nya kunder, nya målgrupper, större marknader, öppnare marknader.
Nya arbetsmetoder
Dagbok
Nya sätt att uppleva mathantverk.
Lättare att nå ut med webbförsäljning.
Utbildning
Ärlighet
ÄR VI SÅ BRA SOM VI TROR?
Är vi så bra som vi tror i NV Skåne?
50% ja
50% nej
Jämfört med övriga kommuner i snitt:
53% ja
47% nej
ÄR VI SÅ BRA SOM VI TROR?
Vad kan vi göra för att tillsammans höja lägsta-nivån?
Samverka och göra verkstad
Samarbete inom marknadsföring
Nätverka
Inkludera alla
Ge kunskap till varandra
Personligt engagemang
Samarbeta mera
Duktigare på att kommunicera tillsammans
Coacha varandra
Komplettera varandra istället för att bara konkurrera
Våga skryta
Dela med av vår kunskap till varandra
Stolthet

Samarbeta
Samverka mellan olika branscher
Våga sticka ut
Internationellt tänk
Dela resurser
Kompetensutveckling lokalt
Modiga
Lyfta varandra
Lära känna varandra
Vara kollegor inte konkurrenter
Personligt engagemang
TILLSAMMANS – GER MAN SÅ FÅR MAN
På vilket sätt kan du bidra till att utveckla dina egna affärer samtidigt som du stöttar andra på vägen?
Promota varandra
Samverka t ex transporter
Gemensam marknadsföring
Nätverka
Tipsa
Resa och se med Skånes ögon
Dela med sig av kunskap
Köpa av varandra
Betala för råvarorna
Skapa synergier
Studiebesök hos varandra
Food Evolution som ett nav för alla
Produktutveckla tillsammans
Kräver volymer
Öppenhet
Skapa konceptupplevelser i olika branscher
Prestigelös
Local food nodes
Våga säga nej till olönsamma affärer
Involvera andras produkter i egna recept
DEN OFFENTLIGA MÅLTIDEN
Tror du att din produkt skulle kunna vara intressant för det offentliga?
Ja 84%
Vet ej 16%
Vilka möjligheter respektive hinder ser du?
Har för liten produktion
Höga transportkostnader
Produkten kanske inte används
Okunskap om offentlig upphandling
Svårt med volymer och priser
För stor kund
Logistik och transport svårt
Otillräckliga volymer
Svårt regelverk

Vissa produktgrupper kan vara möjligt
Bra med nya kunder för många
Konkurrerar med EU
Fler får smaka produkterna
Bjuder in producenter för att informera om upphandling
Ger barn kunskap om maten de äter
Utbildar barnen som äter
Matsedlar utifrån säsong
Svårt m logistiken
Osäkert med volym och jämn leverans
HÄLSA
Drar du idag någon affärsmässig nytta av hälsotrenden?
Ja 100%
HÅLLBARHET
Arbetar du aktivt och utåt med hållbarhet? På vilket sätt? Exempelvis socialt, ekonomiskt
eller miljömässigt?
Ja via sociala medier
Ekologiskt
Helheten
Arbetar utan kemiskt växtskyddsmedel
Klimatcertifierad produktion
Köper ekologiskt
Tävlingar för lågt svinn
Ekologisk certifierad uppfödning och odling
Serverar mat till rätt säsong
Minimerar svinn
Använder grön el och förnybara bränslen
Har krav på fordon som transporterar
Ekologiskt
Företaget stannar kvar på Bjäre
Tillagning nära gästen
Byråkrati kräver att du jobbar hållbart
Ekologisk produktion
Långsiktigt tänk
Har hög hektarskörd
KOMMUNEN – NV SKÅNE
Vad tycker du din kommun/NV Skåne har för styrkor respektive utmaningar när det gäller
måltidsutvecklingen?
Många har hög kunskap
Tillgång till färskvaror i regionen
Bjäre är ett starkt varunamn
Bra restauranger
Differentierat utbud
Bred råvarutillgång
För dåliga på att berätta/skryta
Utmaningen är tid

Dåliga på att berätta att vi är bra
Dålig politisk initiativkraft
Logistiken svår
Mer samverkan krävs
Maträtter behöver utvecklas
Central saluhall behövs
Styrkor: samlad livsmedelskunskap. Utmaningar: LOU.
Local food nodes är bra
På Bjäre odlas massor av olika grönsaker
Kombination av upplevelser och måltid
Provar på nya rätter
FOOD EVOLUTION
Vad kan vi göra för dig som medlem i Food Evolution?
Marknadsföring
Nätverk
Branschöverskrida
Inspiration
Kompetensutbyte
Möten riktade till konsumenter
Kompetensutbyte
Samlande kraft
Mötespunkt
Möten mellan människor
Vara en gemensamhetspunkt
Främja nätverket
Resa
Utbilda
Sudda ut konkurrenttänket
Skapa ambassadörer för mathantverket i NV Skåne
Möta kloka människor med olika infallsvinklar
FOOD EVOLUTION
Vad kan du bidra med till Food Evolution?
Samarbete och kontakter
Visa upp goda exempel
Skapa mötesplats
Utbilda
Dela erfarenheter
Sprida kunskap
Närverka
Engagemang
Produkter
Erfarenhet
Tid
Hjälpa oss tänka utanför boxen
Nyfikenhet
Storytelling
Samarbeta
Go mad

Positiv attityd
Engagemang
Ställa upp för varandra
Ambition och vilja
Hjälpa oss förstå att framtiden kommer att förändras
Ställa upp för varandra
FOOD TALKS
Vad vill du att dagen ska innehålla?
Mat
Mat och brännvin
Dryck
Kunskap
Transportfrågan
Storytelling
Inspiration
Workshops
Lära känna producenter
Nya trender
Skapa politiska mål för mat i NV Skåne
Intressant föreläsare
Utmaningar
Politiker
Mingel för att samarbeta mer i framtiden
Intressanta matpersonligheter
Bryta mönstret mot den industriella delen
Gårdsförsäljning
Affärsmöjlighet-dejting
Hur skryter vi tillsammans
Hälsodrycker
Debatt om behovet av lokala matstrategier
Livsmedels- och måltidsstrategier
Eliminera lillebrorskomplexet
Våga bryta mönster, utmana handeln
Hur utbildar vi konsumenter i vad som är bra råvaror?
Vad tyckte du om dagens möte?
Intressant
God mat
Inspirerande
Brrraaaa
Trevligt
Inspirerande
Kan alltid bli bättre
Trevligt
God mat
Bättre än förväntat
Ok!

