
  

     
 

 
 
 
 
Final på vår turné och ett deltagarantal över förväntan. Alla nya planer på Foodhills 
engagerar.  
 
Förutom en presentation från Foodhills styrelseordförande Bengt Persson och Food 
Evolutions ordförande Christer Paulsson, fick alla även lyssna på Wiveca Almgren från 
Magnihill (delägare i Foodhills), Dag Thulin från Backahill (delägare i Foodhills) samt Bengt 
Fellbe från Bjuvs kommun. 
 
Efter presentationer, mingel, nätverkande och workshop, erbjöds en rundvandring i den stora 
anläggningen för att se vilka möjligheter som här finns. 
 

 

Turnéstopp: Bjuvs kommun 
Datum: 7 mars 2018 

Antal deltagare: 239 st 
Värd: Foodhills 

	



RESULTAT WORKSHOP 
 
Vem är din gäst/kund? 
 

Allmänheten 
Alla 
Helsingborgare 
Slakteriet  
Vallberga lantmän  
Matkonsument 
Producenten  
De jag bjuder på middag 
Konsumenten 
Allmänheten  
Butik  
Småskaliga matföretag 
Brukaren 
Kommuninvånare  
Arbetsgivare 
Konsumenten  
Förbrukaren  
Tillverkare 
Kommuninvånaren  
Företagaren 
Konsumenten 
Alla 
Mina elever 
Konsumenten 
Alla 
Alla 
Skolor 
Mathantverkare 
 
 
 
 

 

DESTINATIONSUTVECKLING/BESÖKSNÄRING 
På vilket sätt bidrar din verksamhet till destinationsutvecklingen/besöksnäringen? 
 
Samverkan mellan kommuner 
Stort nätverk 
Bygger broar 
Korta avstånd 
Unika blommar 
Hälsosamma miljöer 
Vingårdarna 
Kommunikation 
Samarbete 
Samverkan 
Marknadsföring 
Produkten 
Gårdsbutik  
Upplevelse  
Självplock 



Producent 
Unik produkt 
Samverkan mellan 11 kommuner 
Produktion 
Rådgivning 
Etablering 
Evenemang 
Konsultar 
Stort kontaktnät 
Bra mat och näring 
Digitaliseringstjänster 
Genom att sälja riktigt bra lokala varor i en butik med själ 
Levererar det bästa maltkornet! 
Bidrar till öppet landskap i nordvästra Skåne 
Samverkan mellan olika lokala aktörer, både privata och offentliga. 
Vi bidrar till att äta hälsofrämjande. 
Erbjuder besöksnäringen hälsosamma produkter. 
Smakupplevelse 
Närodlade ekologiska bär både till besökare och för restauranger att få till smakupplevelser 
Logistiklösningar 
Tekniska plattformar 
Besökare utifrån 
I samverkan med andra. 
Stöd till småskaliga företagare 
Nätverk 
Arbetstillfälle 
Automatisering 
Produkten 
Min verksamhet kan vara stöd med ekonomi 
Fina kvalitetsgrönsaker till restauranger i Helsingborg 
Unik produkt 
 
 
 
KOMPETENSFÖRSÖRJNING 
Vilket behov av kompetensförsörjning behöver din verksamhet? 
 
Spetskompetens 
Vi levererar kompetens 
Industriutbildad arbetskraft 
Erfarenhetsutbyte 
Folk som lagar mat 
Automatisering 
Lantbruksutbildade 
Digitaliseringen 
Svetsare och djurskötare 
Behov av att bli fler 
Kompetens behövs inom export/import 
Kompetens inom lagar o regler 
Lantbruksskolor  
Logistik  
Sociala medier 
 
 



DIGITALISERINGEN 
Hur kan digitaliseringen utveckla ditt företag? 

 Effektivisera 
Automatisera 
Öka säljet 
Lönsamhet 
Konsumentkontakt 
Spårbarhet 
Snabbare tillgång till info systematisering snabbt 
Marknadsföring och utbildning på distans 
Nya distributionskanaler 
Samarbete mellan medarbetare underlättas 
Spårbarhet från ax till limpa 
Kommunikationen 
Fantasin sätter gränserna! 
E handel 
Spårbarhet! 
Enkelt att förmedla budskap 
Bättre informationsflöde 
Enklare kommunikation 
Nätet 
Utveckling 
Marknadsföring 
Verksamhet är 100 % digitaliserad från start  = bjuvsnytt.se 
Snabbare rådgivning om insatser vid insektsangrepp 
Förmedla budskap 
Naturlig utveckling med alla möjligheter 
Larm och bevakning 
Snabbare kommunikation 
Marknadsföring kan digitaliseras. 
Gemensam digital plattform för produkter. 
Finna sin nischade målgrupp 
Fler besökare till regionen 
Spårbarhet 
Spårbarhet i realtid 
Det går inte att tacka nej till det digitala utan man måste istället se möjligheterna. 
Bättre samverkan 
Ta korta internetkurser för att lösa praktiska problem 
Vi kan gemensamt marknadsföra våra fina produkter och påverka så att vi kan öka  
konsumtionen av skånska produkter 
Minskat spill 
Drönartekniken 
Kan alltid bli bättre! 
Se möjligheter överallt och hos alla. Sänka egna garden. 

 

 
 
ÄR VI SÅ BRA SOM VI TROR? 
Är vi så bra som vi tror i NV Skåne? 
 
40% ja 
53% nej 
7% vet ej 
 



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? 
 

Samarbeta mer 
Vara stoltare 
Samarbeta 
Benchmarking 
Nätverka 
Samverka 
Öka kunskapen hos konsument för att se mervärdet i det lokala 
Satsa på skolor och utbildning 
Mötas över gränserna. 
Arbeta i nätverk 
Samarbeta mer 
Samarbeta mer 
Dela kunskap och erfarenhet 
Vara nyfiken 
Hjälpa varandra 
Skapa nätverk 
Vilja att bidra 
Samordning av insatser 
Jämföra och mäta sig med den som anses "bäst i klassen". 
Lyssna 
Samarbeta 
Prata med varandra  
Kommunikation  
Stolthet över allt det goda som finns här 
Kollegor i stället för konkurrenter 
Genom att stötta och hjälpa varandra.  
Rådgivning från erfarna företag. 
Träffas 

  

 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? 
 
Ökat samarbete 
Producera bra varor/högsta kvalitet. 
Rådgivning 
Nätverka 
Dela med sig av kunskap tid kontakter 
Erfarenhetsgrupper och nätverk 
Dela med sig 
Utbyte med universitet 
Bara genom att nätverka i alla riktningar. 
Ha ett välutvecklat nätverk där flera kompetenser kan samverka 
Sociala nätverk, samarbete. 
Lokal samverkan för att komplettera varan eller tjänsten till kunden. 
Fråga kunden 
Intressera sig för andras verksamheter 



Samarbeta 
Kommunikation  
Dela med sig av sin kunskap 
Gemensam plattform 
Utvecklas tillsammans 
Tillverkning åt producerande företag 
 
BEHOV AV STÖD  
Vilka planer har din verksamhet för att växa och vilket eller vilka stöd behöver du? 
 
Behov av rätt kompetens 
Enkla regler inom jordbruket 
Enkla regler 
Kompetens utveckling 
Dela på resurser 
Kompetens 
Öka kunskapen hos konsument 
Enklare regelverk 
Utbildning 
Mer konstruktiv feedback från min kund! 
Vi ska växa 10% om året 
Energieffektivare produktion 
Behov att kompetent personal. 
Delningsekonomi 
Kompetens o kunskap kring förpackning logistik m m 
Vi behöver att fler tipsar om oss så att fler hittar oss 
Rekrytering 
Pooler för delade resurser 
Dela fasta kostnader 
Företaget skall bli internationellt 
Kompetens, kunskap och kapital 
Test/provanläggning 
Ska börja sälja råvara och letar köpare 
För tillfället inget behov att växa 
Min verksamhet är beroende av samverkan med andra, då jag inte har planer på att växa organiskt. 
För att kunna växa måste jag hjälp med att hitta riktigt duktig personal 
Ont om mark 
Hitta nya marknader 
Bidragshjälp vad finns 
Gemensam distribution 
Lättare riskkapital 
 
 
DEN OFFENTLIGA MÅLTIDEN 
Tror du att din produkt skulle kunna vara intressant för det offentliga? 
 
Ja 79% 
Nej 7% 
Vet ej 14% 
 
Vilka möjligheter respektive hinder ser du? 
 
Distribution tillsammans 
Hinder: för små volymer 



Betungande administration 
Regler och villkor 
Lagen om offentlig upphandling 
Hinder: för stora volymer 
Befintliga regelverk och "så har vi aldrig gjort". 
Små volymer 
För få grossister som jobbar med lokala varor 
Det lokala perspektivet har växt 
Hinder: Pris, omständligt 
Möjlighet: Stora kvantiteter, stor marknad 
Regelverk i vissa fall föråldrat 
Kostnadspress 
För lite kunskap hos inköparna 
Hinder; Ekologiskt går före skånskt, (Lund & Helsingborg) 
Logistiken - behöver samordning t ex genom att kommunen tar ansvar för det själv. 
Kunskap 
Sätt närodlat och ekologiskt som ett poängsatt krav 
Ökad kunskap inom den offentliga måltiden på klimatsmart och energieffektiv produktion. 
Hänger upp sig för mkt på eko 
Distribution 
Kommunerna är bundna av regelverk 
Hjälp med anbud för offentlig upphandlig för krångligt 
Kompetent kravställning 
Ser ej var produkterna kommer ifrån=negativt 
 
 
HÄLSA 
Drar du idag någon affärsmässig nytta av hälsotrenden? 
 
Ja 75% 
Nej 25% 
 
 
HÅLLBARHET 
Arbetar du aktivt och utåt med hållbarhet? På vilket sätt? Exempelvis socialt, ekonomiskt 
eller miljömässigt? 
 
Ja aktivt i alla led 
Ja 
På alla vis. 
Ja omställning till ekologiskt 
Absolut miljömässigt allt jordbruk går mot hållbarhet 
Ja! Miljömässigt 
ja 
Ett krav för verksamheten - hygienfaktor 
Miljömässigt 
Så hög produktion som möjligt på så liten yta som möjligt för att bidra till den ökade mångfalden. 
Försöker bli bättre hela tiden, ingen är perfekt 
Ja så mycket vi kan 
Lagar och regler att följa 
Naturligt inom lantbruket 
som verksamhetsutvecklare arbetar vi med hållbarhet 
Lyfta frågorna 
Ja 



Produkterna skall vara miljöanpassade 
Socialt - pratar med konsumenter om hållbarheten 
Dialog 
Öka kunskapen hos konsument 
Eko är inte alltid reko.  
Vad är viktigast. En hållbar produktion och en klimatsmart produktion. 
Friskvård 
Vi jobbar för att bli cirkulära företag 
Miljö försöker att behandla jorden så skonsamt som möjligt 
Ja, både socialt och miljömässigt. Egen ekologisk odling. 
Utbildar våra kunder 
Sortering är viktig 
 
KOMMUNEN – NV SKÅNE 
Vad tycker du din kommun/NV Skåne har för styrkor respektive utmaningar när det gäller 
måltidsutvecklingen? 
 
Producenterna 
Öka kunskapen hos konsument 
Vi kan producera allt 
Vi har alla produktionsled från jord till bord 

Mer som Klippans kommun!!! 
Närproducerat i offentlig måltid 
Ekologiskt i större utsträckning 
Otroligt framåt företagande 
Bästa jordbruksmarken 
Minska matsvinnet 
Nu har vi starka nätverk! 
 
 
FOOD EVOLUTION 
Vad kan vi göra för dig som medlem i Food Evolution? 
 
Bra nätverksträffar 
Utbilda 
Hjälpa till med de branschöverskridande kontakterna 
Samla styrkorna för marknadsföring o export 
Få oss att prata med grannen 
Knyta samman olika aktörer/branscher 
Hjälpa till med nätverka 
Socialt nätverk, samarbete 
Stödja den lokala livsmedelsindustrin 
Fortsätta skapa förutsättningar för samarbete 
Mötesplats för utbyte och utveckling av verksamheten 
Skapa forum 
Vara ett forum för inspiration och erfarenhetsutbyte. 
Öka kunskapen hos konsument 
Information 
Kunskap 
Food Talks – perfekt! 
Delta i möten och sprida kunskap 
Nätverk 
Kunskap 



Idéer 
Leta överallt. 
Från snack till verkstad, effektiva möten 
Skicka ut info om intressanta seminarium/nätverk/mässor/marknader 
Ev lägga varannat möte kvällar så fler kan deltaga 
Hänvisa till rätt företag/personer 
Fler sådana här möten 
Presentera våra styrkor 

 
 
 
 
 FOOD EVOLUTION 
Vad kan du bidra med till Food Evolution? 

 Kunskap 
Komma på träffar 
Ett leende 
Kunskap 
Engagemang 
Erfarenhet 
Kompetens 
Tid 
Pessimism 
Kunskap 
Intresse 
Öka medlemsantalet 
Vara ambassadör för regionen 
Kunskap Idéer  
Journalistik och marknadsföring 
Kunskap 
Passion 
Ambassadörer 
Ambassadör 
Idéer 
Kunskap 
Idéer 
Mötesplats Kunskap 
Mina erfarenheter  
Vara coach  
Förhandlingar 
Hopkopplare 
Odlingsrådgivning 
Nätverk 
Engagera 
Idéer 
Hur man får fram nya innovationer 

 
 

 
 

  


