Erfaren heter av Landsbygdsprogram
för Sv erige 2007-2012 (2013)

case 7:
skånsk landsbygds
kompetens och innovationsförmåga har ökat

Från frukt
till flaska
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Projektet Centrum för innovativa drycker är
nu inne på sitt andra år. I Fjälkestad utanför
Kristianstad hjälper man frukt- och bärodlare att förädla sina produkter. Utvecklingsledare Kimmo Rumpunen är nöjd så här långt
men efterlyser samtidigt en ökad innovationsnivå. Han tror att uthållighet är en av
nycklarna.

Den som till äventyrs höjer ett förvånat
ögonbryn över en satsning på innovativa
drycker och dess möjlighet till att skapa
business, kan för ett ögonblick sluta sina
ögon och förflytta sig till Atlanta, Georgia.
Där ligger det företag som varje år är
överst på listan för de högst värderade
varumärken i världen. Yes, vi talar om The
Coca-Cola Company. Inte illa för ”färgat
sockrat vatten” som en gång Steve Jobs
beskrev en konkurrent till Coca-Cola.
Fjälkestad ligger en knapp mil från
Kristianstad. I den lilla byn finner man
Sveriges lantbruksuniversitets (SLU)
anläggning Balsgård. En verksamhet som
startades på 40-talet för att få fram bättre
bär och frukter för det svenska klimatet.
Här har de kända äpplesorterna Aroma
och Katja sett dagens ljus och omgivningarna kännetecknas i hög grad av just
äpplen samt en rikedom på bär.
Sedan ett och ett halvt år tillbaks
rymmer också Balsgård ”Centrum för
Innovativa drycker”. Detta i en byggnad i
omisskännlig funkis och med originalinredningen kvar från en tid när svenska
folket lyssnade på Alice Babs och Tutta
Rolf.

Julmust på äpple
Vi möter forskaren och projekt- och
utvecklingsledaren Kimmo Rumpunen.
Han visar vägen till en byggnad intill som
är av betydligt moderna snitt där
verksamheten bedrivs.
På ett bord står ett antal flaskor och
muggar framställda. Vi sätter oss och
Kimmo häller upp ur innehållet i en flaska

i två muggar. Han räcker fram en.
– Smaka. Det här är en lyckad produkt
som vi har bidragit till. Det var en
äppelodlare som kom till oss precis i
starten av projektet. Det var till jul och min
kollega tyckte att odlarens äpplen var väl
lämpade att krydda upp en aning.
Resultatet blev en slags julmust på äpple.
Han dricker själv och säger sen:
– Jag känner ingefära, kanel, nejlika och
så har den en perfekt simmighet som får
saliven att strömma till och vilja ha mer.
Det är sådant här som visar på möjligheterna.
– Den är annorlunda, utan att dra det för
långt. Som konsument måste man ha
något att referera till annars skräms man
bort. Introduktionssträckan ska vara kort.

Svårt för mindre råvaruproducenter
Centrum för Innovativa Drycker drivs
som ett projekt under en treårsperiod
och samfinansieras av SLU och flera olika
organisationer i Skåne, däribland
Länsstyrelsen, samt EU.
Upprinnelsen var att man utifrån
Balsgårds horisont lätt kunde se den
stora tillgången på fantastiska råvaror
som finns i regionen. Man gjorde en
omvärldsanalys som visade på att det
projekt man skissade på låg helt rätt i
tiden.
– Marknadskrafterna är starka för
drycker som ger ett kvalitativt mervärde,
inte minst vad gäller naturlighet och med
sikte på bättre hälsa, detta i kontrast till
aromatiserade läskedrycker och vatten.

kimmo rumpunen
Är hort onom oc h
forskare vid Sv e riges
Lantbruks u n iv ersitet
(SLU), med frukt er oc h
bär som s pecia litet. Han
ansvarar för växtförädling av svart a vinbär
oc h havtorn. Kimmo har
ett särs kil t intress e för
att utvec kla goda oc h
n yttiga livsmede l oc h
samv e rkar ofta med
företag inom området,
bland annat i egenskap
av projektledare i Ideon
Agro Food oc h via SLUs
Part n erskap Alna rp.
Kimmo a rbetar också
idee ll t med främjandet
av matkultu r bland
annat som ledamot i
Skån eländska Gastronomiska Akademi n.
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Ta bara den här äpplejuicen, den har ett
års hållbarhet utan några som helst
tillsatser.
Kimmo håller upp en flaska som får en
ton av guld i ljuset från fönstret.
– Vad som också är intressant är att
om man utnyttjar möjligheterna här så
ställs man inför nya frågeställningar och
eventuellt även upptäckter. Under det
ett och ett halvt år som vi kört projektet
och därmed anläggningen har vi haft
cirka femtio odlare som använt sig av
den, tjugo av dem har fått fram
produkter för försäljning.
Han fortsätter:
– Med stor hjälp av landsbygdsprogrammet har vi skapat möjligheter för
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organisationer och enskilda att komma
vidare med sina tankar och idéer. Det
kan vara mycket svårt för mindre
råvaruproducenter att få möjlighet att
komma till hos en större tillverkare. Det
stör produktionen hos dem. Främst har
vårt arbete kommit att innebära att
odlare och andra landsbygdsföretagare
har kunnat förädla sina produkter så att
de hamnat i en flaska.
– Sedan har de kunnat utvärdera om
de är något som de ska fortsätta att
göra över huvud taget, eller om de ska
låta någon annan överta produktionen.
Här har de på ett helt annat sätt än
tidigare fått upp ögonen för möjlighe-

terna och vår verksamhet har lett till
flera nya samarbeten mellan olika
företag.

Förebyggande drycker
Kimmo beskriver projektet som en
neutral plattform för stöd till produktutveckling och mervärdesskapande.
Samtidigt pekar han på saker som kan
bli bättre.
– Jag tycker att en hel del mervärde
har skapats, medan resultatet är tunnare
när det gäller innovationer. Vi har
enorma möjligheter att bidra med
spetskompetens, men tyvärr har vi inte
fullt ut lyckats skapa den kontext som

har gjort att företagen har utnyttjat vår
kunskap för att komma upp med
avancerade innovationer.
På Balsgård är man experter på
hortikulturell utveckling, man kan t ex
bedöma och analysera bär och frukters
kvaliteter. Man har nätverk kopplade till
olika universitet i regionen och CLUK i
Karlshamn, som är en kompletterande
resurs för livsmedelsutveckling. Man
samarbetar också med Smakplats Skåne
och Skånes Livsmedelsakademi.
– Projektet är slut nästa år men vi
hoppas verkligen att det kan leva vidare,
man kan ju märka att det är först nu
som det börjar sätta sig. Det behövs ett
centrum där man dels kan förädla på en
hög nivå och dessutom få hjälp med
avsättningsytor, även exportmöjligheter.
En mycket viktig framgångsfaktor är
kontinuiteten i satsningen. Själv vill jag
gärna lägga mer tid på det här eftersom
jag är övertygad om att det har en
mycket stor potential också i framtiden.
– Det finns verkligen möjligheter idag
även för mindre odlare. De stora jättarna
som Kivik, Skånemejerier och Procordia
sitter fast i sin verklighet, maximalt
volymtänkande i förhållande till stora
strukturella utmaningar. De små odlarna
kan på ett helt annat sätt ta tillvara små
råvarumängder av unik kvalitet,
skräddarsy produkter genom förädling
och finna köpstarka konsumenter som är
villiga att betala för exceptionell
kvalitet.

500 000 hektar
Han håller upp en bag-in-box förpackning innehållande havtorn att användas
i restaurangkök.
– Ta havtorn t ex, ett bär som oftast är
extremt surt – så surt att man inte kan
ha mer än max 15 % bärråvara i dryck.
Här har vi kunskap om vilka sorter som
är i det närmaste söta och vi arbetar
med att utveckla än sötare sorter. Det
skulle kunna innebära att svenska
konsumenter på sikt kan få njuta av
100 %-ig havtornsjuice sprängfylld med
nyttigheter. Det är inte så svårt att räkna
ut att man då har en produkt som skulle,
om låt oss säga en 15-20 år, kunna

konkurrera med apelsinjuicen på
frukostbordet, detta i en samtid och
framtid som hela tiden letar efter allt
nyttigare närodlade produkter med
minimal påverkan på miljön.
Han påpekar att om man tydliggör de
möjligheterna så vågar också odlarna
satsa eftersom de ständigt letar efter
växtslag som klarar av att bära kostnaderna genom hela kedjan.
– Vad gäller havtorn så odlas det i Kina
på över 500 000 hektar, femhundra
tusen! Mest som erosionshämmare men
med en årlig plantering för bärproduktion just nu på 10 000 hektar! Här skapas
hälsomervärden som är enorma.
Produkter som inte bara är nyttiga, men
som också leder till samhällsekonomiska
vinster i form av lägre kostnader för t ex
sjukvård. Den förebyggande maten
kommer bara att växa. Kom!

Fruktbara framgångsfaktorer
Kimmo reser sig, ger mig en vit rock och
så går vi ut i produktionshallen. Idag är
det tyst och stilla, till skillnad från
dagarna med produktion när det
tillverkas drycker med en effektiv och
industriell precision. Han förevisar hela
processen från fruktpress till korkåtdragare. Här finns allt man behöver för att
förädla sina äpplen, päron, hallon och
havtorn, inklusive glasflaskor och
etiketter.
– Våra framgångsfaktorer har också
varit vår tillgänglighet, vårt nätverk, vår
kompetens och vår utrustning, vilket
givetvis inte hade varit möjligt utan den
finansiering som t ex landsbygdsprogrammet, Region Skåne och SLU bidragit
med.
Kimmo ser också stora möjligheter för
fler centra med kompetens vad gäller
förädling av olika livsmedel. Vad som
återigen är viktigt är att sådana satsningar går hand i hand med vägledande
principer för framgångsrikt företagande,
menar han.
– En verksamhet som den här spiller
över och ger massor med möjligheter
som vi inte ens har börjat skrapa på. ■

Alla fotografier i detta reportage är tagna av
Kimmo Rumpunen
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”Jag tycker rent ut sagt
fältvandringar ofta är t
Projektledare Anita Gunnarsson och lantbrukare
Nicklas Göransson har vidareutvecklat ett s k Erfaprojekt. Detta tillsammans med företaget Lyckeby Starch
AB. De har skapat ett forum för förmedling och skapande
av kunskap kring stärkelsepotatisodling.

”Skånsk landsbygds kompetens- och innovationsförmåga har ökat.”
Anita: Vi talar ju utifrån det projekt som
vi bedriver här på Lyckeby och då tycker
vi absolut att det är så. Projektet syftar till
att öka deltagarnas tilltro på den egna
förmågan att lära sig. I vår metod lutar vi
oss i hög grad mot Kolbs lärocykel. Vi
jobbar mycket med gemensamt lärande
inom ramen för en metod som heter
”Participatory learning and action”, eller
med en svensk term som jag gillar:
”Deltagardriven utveckling”. I hög grad
handlar det om att komma bort från det
s k top-down tänkandet, d v s den
hierarkiska modellen som utgår från att
all kunskap skapas av forskare och från
dem går via experter (rådgivare) ”ner” till
lantbrukare.
Nicklas: I början var en hel del skeptiska
till vad de här verktygen skulle kunna
tillföra. Sedan kommer man fram till
någon slags gräns och när man gått över
den så går det lättare och lättare.
Anita: Vi har kört för fullt sedan ett år
tillbaka men det här började redan 2009
som ett förprojekt. Då var tanken att det
skulle drivas som ett traditionellt
Erfa-projekt, d v s ett forum för
förmedling av kunskap, i det här fallet
kring stärkelseindustrin. När jag blev
inkopplad några månader efter att man
satte igång så kände jag att jag ville
utveckla det just genom ”Participatory
learning and action”.
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Vad var anledningen till
att ni startade?
Nicklas: Stärkelseproduktionen stod
inför den avreglering som nu är
genomförd. Det var lätt att inse att det
skulle föra med sig ökade krav på
effektivisering, samt givetvis att
konkurrensen skulle öka, både inom
stärkelsenäringen men också från andra
produkter. Man satte då, runt 2009, höga
mål och insåg tidigt att man måste satsa
på kompetenshöjande åtgärder.
Anita: Ursäkta att jag säger det, men jag
tycker rent ut sagt att traditionella
fältvandringar ofta är tråkiga. Det blir
mycket av top-down vare sig man vill
eller inte, d v s experter som pratar över
huvudet på lantbrukarna. I Europa i stort
kan man nu se en förändring på den här
punkten. I Sverige skrev Karin Eksvärd
nyligen om arbetssättet i sin avhandling
”Exploring New Ways. Systematic
Research Transitions for Agricultural

Sustainability”. Deltagardriven utveckling är något som delvis tagits fram
inom SIDA, med fokus på utvecklingsländer. Det är klart att det fanns de som
var skeptiska mot det här och menade
att lantbrukarna här är alldeles för
välutbildade för en sådan metod, fast
det är ju inte det som är poängen, utan i
första hand synsättet, inställningen och
pedagogiken. När vi nu jobbat med det
på vårt sätt och enligt våra förutsättningar så hörs det plötsligt paradoxalt
nog röster för att metoden inte går att
använda i utvecklingsländer, att den är
alldeles för avancerad.

Hur många deltagare
har ni?
Nicklas: För närvarande har vi fem
grupper med sammanlagt 65 deltagare.
Anita: Fast tanken är att man aldrig ska
sluta, i alla fall med tänket. Lärocyklerna
syftar till en ständigt växande spiral som
ska stimulera till ett ständigt pågående
lärande.

Vilka mål har ni?
Nicklas: Det lättaste är att man
kontinuerligt mäter antal kilo producerad potatisstärkelse per ha vilket ger ett
mycket konkret utfall.

Lyckeby Starch´s erfa-projekt
Erfa stå r fö r erfa re n hetsu tbyt e. Lyc ke b y Starc h`s
Erfa-projekt bygge r på att lan tb ruka re ge m ensamt
med ko l lego r oc h rådgiva re p rio rit era r oc h lä r om
d e åtgärd e r som ha r störst be tyd els e fö r od lings ekonom i n . Un i v ersitet oc h i n bjudna e x p ert e r bidra r
med kunska p kring d e n s enast e int e rnation e lla
fors kn inge n – m e n ofta fi nns re l evant kunska p oc h
nya idé e r inom sjä lva lan tb rukargru p p e n .

att traditionella
råkiga.”
Anita: Andra mål är öka antalet
experiment och utvärderingar som
deltagarna genomfört. Vi vill gärna att
man årligen prövar något nytt. Som
exempel kan jag ta bladmögelbekämpning. Här har man länge pratat om att
man måste ha timing i sitt arbete- nu
finns det datorverktyg som man kan
använda för att hitta rätt bekämpningstidpunkt. Av projektets deltagare
har 34 stycken valt att prova verktyget
och de flesta har varit nöjda med det.
Nicklas: Ett annat exempel är
djupluckring. Här har vi nått väldigt
goda resultat. Först var de flesta
skeptiska och tyckte att redskapen var
alldeles för dyra, men när man sedan
fått se möjligheterna så har man
ändrat sig. Här kan man också tydligt
se hur lantbrukarnas egna kunskaper
kan bättra på vad forskare och
experter har stakat ut. Fyra lantbrukare
har byggt egna koncept för djupluckring. Vi vill förena nya tekniker med
traditionella fältförsök men jag vill
också betona att det är OK att inte
göra experiment och att man ändå kan
tillföra mycket. En annan viktig
pusselbit är att vi har en duktig
projektledare, Joakim Ekelöf, som
driver fram en bra dialog mellan
forskare, experter och lantbrukare.

Så vilka är framgångsfaktorerna?
Nicklas: Resultat är mycket viktigt. Om
inte lantbrukarna känner att de får ett
ganska omedelbart utbyte av träffarna
så tröttnar de.
Anita: Det är ofta så att det som
forskats fram av andra måste ”stukas
till” för att fungara bra på den enskilda
gården. Det är ett tydligt exempel på
hur lärospiralen kan snurra uppåt. I
vårt arbete är det vår uppgift att
ibland se till att extern kunskap tillförs.
T ex köpte vi in spjutspetskompetens

om sprutteknik - det kalaset kostade rätt
mycket men utifrån det kunde vi köra
fem mycket innehållsrika dagar.

Hur har landsbygdsprogrammet påverkat ert
arbete?
Anita: Självklart har vi varit hjälpta av
landsbygdsprogrammet, annars hade det
varit svårt att avsätta så stora resurser för
kompetenshöjning som vi gjort. Här har
Länsstyrelsen och Lyckeby samverkat på
ett mycket bra vis. Det här behövs
verkligen, inte minst för att höja
konkurrenskraften, annars kommer de
enskilda lantbrukarna att få det svårt.

anita gunnarsson
Är anställd a v Hushål l n ingssällska pet i Kristianstad oc h a rbeta r
dels med van liga fors kn ings- oc h
utvec klings projekt oc h dels med
s.k . deltagard riv e n utvec kling.
Arbetet med Stä rkelseod lingsgru pp e rna görs på kons ultbasis åt
Lyc ke by Starc h. Anita ha r lång
erfa ren het från rådgivn ingsa rbete
oc h ha r också e n forska rutbildn ing vid SLU.

Nicklas: Inom stärkelseindustrin har
tilltron till vad vi gör, inom ramen för det
här projektet, blivit allt större.

Vad ser ni som de kommande utmaningarna?
Nicklas: En mycket viktig utmaning är att
fortsätta att hålla lantbrukare intresserade, att skapa motivationen för att våga
satsa vidare. Samtidigt är också utmaningen att nå ut med det vi gör och de
effekter det redan fått och med största
säkerhet kommer att få. Ytterst att hitta
de segment på marknaden där vi kan
vara kostnadseffektiva och konkurrenskraftiga. Det är också en stor utmaning
att behålla den omfattning av produktionen som vi har idag.
Anita: Behålla omfattningen är mycket
viktigt, inte minst för att arealen har
minskat med 13-14 % mellan 2010-2011.
Här har vi stor hjälp av landsbygdsprogrammet som ger oss resurser.
Nicklas: Detta förenat med entusiasm
och kontinuitet, det är en stor del av våra
framgångsfaktorer; att vi visar att det
faktiskt finns stora möjligheter, detta
genom att ständigt uppmuntra till
utveckling. ■

nicklas göransson
Driv e r tillsammans med s i n fru
Ch risti n e företaget Köp inge hus
lantbruks AB dä r de odla r 270
hekta r åke r. De ha r unde r s ena re
å r utökat v e rksam het e n med e n
de l entre p renadkörn ing i form
a v potatissättn ing oc h skörd samt
strimsådd a v soc ke rbetor. Nic klas
ha r äv e n styrels e u ppdrag i
Lyc ke by.
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Foto: Katarina Borgstrand

Tolånga 17 sä lje r
köttet frå n s ina
Angusd ju r i ege n
bu ti k på gård e n . På
det viset skapa r d e ett
m e rvärd e som d e ka n
ta beta l t fö r. Tolånga
17 ä r ett lyckat
ex e m p e l på ett d i v e rs ifi erat fö retag.
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”företagarna behöver bli
bättre på företagande.”

”Skånsk landsbygds kompetens- och innovationsförmåga har ökat.”
– Absolut. Sedan finns det mycket kvar att
göra. Vad jag kan märka är att det idag
finns ett mycket större intresse för att både
starta och utveckla verksamheter än
tidigare. Bl a mat och turism går framåt. I de
gröna näringarna inte minst. Här har man
lyft blicken och ser möjligheterna på ett
helt annat sätt än tidigare.

Vilka utmaningar står era
kunder inför?
– Utgångspunkten är att de många gånger
har vissa resurser, som t ex en gård och
åkermark. Vad de vill ha hjälp med är att
komma vidare. Det kan t ex vara genom att
förädla det som de producerar, eller finna
nya försäljningskanaler. Vi ser helt klart en
utveckling mot mer diversifierade företag.
Ett exempel är Tolånga 17 som numera
säljer köttet från sina Angusdjur i egen
butik på gården. På det viset skapar de ett
mervärde som de kan ta betalt för.

Vilka är de konkreta behoven för företagarna?
– Behov finns bl a av att kunna göra
marknadsplaner, att tänka marknad ur

många aspekter. Här är det lätt att infoga
att landsbygdsprogrammet har betytt
väldigt mycket för att, så att säga, subventionera rådgivningspaket. Jag vågar påstå
att utväxlingen på de pengarna har varit
kraftig. Det säger jag också med ett skarpt
fokus på fler arbetstillfällen.

Kan du peka på några speciella framgångsfaktorer?
– En framgångsfaktor är en inledande
utbildning i grupp med efterföljande
rådgivning. Det är en outstanding kombination! Först höjer man kunskapen och när
man sedan kommer in på den mer
specialiserande rådgivningsdelen så går
man automatiskt in på en högre nivå. Det
gör också att det är lättare att implementera ytterligare kunskaper. Vilket leder till
att man kommer snabbare till handling.
Logiken är att genom kunskapshöjning så
gör man saker bättre, vilket många gånger
leder till innovationer och det i sin tur
skapar nya affärsmöjligheter.

Foto: Claes Rosengren

Caroline Göransson är affärsrådgivare på LRF
Konsult. Hon håller bl a utbildningar inom områdena marknadsföring och försäljning. Där och
även i rådgivningsverksamheten ligger fokus på
ökad lönsamhet och arbetsglädje.

och tjänster. För att vi i framtiden ska kunna
komma bort från bulktänkandet, så måste
man också i hög grad jobba med alla de här
sätten för att kunna utvecklas.

Vilka utvecklingsbehov finns
det?
– Företagarna måste bli bättre på förtagande. Bättre på affärsplaner, på ekonomisk
styrning genom nyckeltal och bra affärssystem och inte minst på marknadsföring och
försäljning, för en god ekonomisk utveckling. Det är där man kommer in som
affärsrådgivare, man blir deras ögon inom
de här områdena. Detta för att de ska bli
bättre på att tidigt kunna överblicka vad
som verkar vara lönsamma projekt och de
som inte är det. Sådant kan också skynda
på utvecklingen. Här vill jag återigen passa
på att säga att landsbygdsprogrammet har
inneburit en kraftig stimulans. Både
investeringsstöden och kompetensutvecklande insatser har många gånger varit
avgörande för att våga steget. ■

Hur ser de ut?
– Jag pratar i hög grad med utgångspunkt i
de gröna näringarna, det är dem som jag
känner bäst. Här anser jag att kunskapshöjningen lett till att man kunnat jobba med
exempelvis nya kanaler och nya produkter
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Foto: Gösta Lillius

”det fanns en
nisch som var
tom — extraktion
av växter.”

Malin Olbe och Gösta Lillius driver Swepharm tillsammans från sitt
hem en mil utanför Lund. Företaget som de startade 1999 utvinner
komponenter med farmaceutisk kvalitet av växter. Dessa används
av livsmedelsföretag i olika produkter och bidrar till en ökad
innovationshöjd i förhållande till marknad och konsument.

10

”Skånsk landsbygds kompetens- och innovationsförmåga har ökat.”
Malin: Ja, det stämmer. Det har t ex
skapats en samverkan mellan företagare
som inte fanns tidigare. Inom vårt område
kan vi också märka att biologi ligger i
tiden. Man blir allt mer medveten om att
man måste jobba med naturen, att
tekniken i allt högre grad måste samverka
med biologin.
Gösta: Livsmedelsindustrin har blivit lite
väl storskalig och behöver komma
närmare produkterna.
Malin: Man har också skaffat sig mer
kunskap om biologin och ser fler
möjligheter att använda biologiska
råvaror för t ex industriella produkter. Det
här är egentligen inget konstigt,
lantbruket i sig är ju faktiskt en industriell
användning av biologin.

Hur började ni?
Gösta: Vi är agronomer från början. Vi
disputerade båda i biokemi 1997 och stod
i valet och kvalet om vi skulle börja på
Astra. Fast eftersom vi hade ett stort
intresse för växter och blommor och
bodde här ute och hade lite mark så
började vi fundera på om vi skulle prova
att starta något.
Malin: Jag disputerade i växtbiokemi och
Gösta i tillämpad biokemi. Mycket av
utbildningen handlar om att förstå vad
som händer inne i växterna på det
biokemiska planet. Så den kombinationen
gjorde att vi startade företaget; vi tycker
om att odla och stoppa händerna i
jorden, samt att vi är intresserade av vad
som försiggår inne i växterna.
Gösta: Plus att vi förstod att det fanns en
nisch som var tom, extraktion av växter.
Vilket du sedan kan använda i olika
livsmedelsprodukter, i functional food t
ex. 1999 började vi odla och sedan har vi
efter hand byggt upp extraktionsanläggningen här intill.

Vilka är era kunder?
Gösta: Vi säljer inte direkt till marknaden,
utan till företag som tillverkar konsumentprodukter.
Malin: Vår största produkt är extrakt från
råg, det säljer vi till dem som har

förädlingsmöjligheter. Utifrån extraktet
framställer de t ex konsumentprodukter
mot klimakteriebesvär.

Vilka tycker ni har varit de
viktigaste hållpunkterna
för er utveckling?
Malin: Ett viktigt steg var när vi 2005 fick
vår hantering klassad enligt läkemedelsstandard för att producera råvara till
läkemedel, det kallas för API, Active
Pharmaceutical Ingredients. Det var och är
vi stolta över.
Gösta: Vi blev samtidigt GMP-klassade.
Det står för Good Manufacturing Practice
och är ett kvalitetssäkringssystem som
används inom läkemedelsindustrin.
Livsmedelsverket gör inspektionerna och
utfärdar certifikaten, något som återkommer vart tredje-fjärde år. I december fick
vi det senaste. Det är nödvändigt att ha
den klassningen om man ska kunna sälja
till de kunder som vi vill och även för att
komma utomlands, så det var och är en
viktig nyckel för oss.
Malin: En annan viktig hållpunkt har varit
är att hitta rätt samarbetspartners.
Grundtanken har ju varit att jobba med
växter på ett vetenskapligt sätt, så våra
samarbeten med Institutionen för
biokemi, Biokemiskt center och med
Livsmedelsteknik har varit mycket
utvecklande. Ett tredje viktigt steg på
vägen har varit att finna vad vi själva är
bra på och inte minst vad vi inte är bra på.
Vi är duktiga på produktion och utvecklingen inom biokemi och även bra på
innovation och produktutveckling.
Däremot inte på marknadsföring mot
kund, då är det lämpligt att hitta en
samarbetspartner som begriper den biten.

malin olbe

gösta lillius

Hur har landsbygdsprogrammet påverkat verksamheten?
Malin: Landsbygdsprogrammet kom in i
våra liv när vi började med de stora
projekten kring råg och spenat runt 2007.
Spenaten är ett utvecklingsprojekt som vi
har drivit och driver tillsammans med
Lunds Universitet. De fick först fram
forskningsresultat som visade att en viss
speciell komponent inne i cellen från
gröna växter, den delen av cellen där
klorofyllet sitter, påverkar fettet i maten så
att det bryts ner långsammare. Komponenten gör att man får en ökad mättnads-
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känsla och den kan därför användas i
produkter för viktkontroll. Så då sökte vi
projektstöd. Sedan var det en ganska
utdragen process innan vi fick det beviljat
2009, men det var av stor betydelse för
att vi skulle satsa.

Stödet gav er stabilitet?
Malin: Ja. Vår företagsidé är oerhört
långsiktig och även om saker går bra så
ska det mycket till för att de stora
pengarna ska komma in. Man får länge
vara nöjd med att man går runt. Idag har
vi en stabil plattform, det betyder inte att
den är för evigt given, men för närvarande är det så.
Gösta: Att utveckla en verksamhet tar
oerhört mycket längre tid än vad man
tror. Det tar ett tiotal år med att utveckla

kontakter och för att folk ska fatta att man
överhuvudtaget finns. Det tar kanske fem
år innan ett företag vågar köpa av en för
första gången.

Gösta: Vi har ju haft väldigt mycket
myndighetskontakter av alla slag och har
en viss vana. Man lär sig vilken som är rätt
fråga att ställa.

Hur upplevde ni processen
för att få stöd från landsbygdsprogrammet?

Malin: Det är också intressant att
Länsstyrelsen själva är inne i en lärande
process vad det gäller det här. Att de
använder sina stödtagare som bollplank
för att lära sig hur de ska förhålla sig till
Jordbruksverket och EU.

Malin: Generellt så tycker jag att vi har
haft bra diskussioner med Länsstyrelsen.
Sedan var det väldigt lång process och det
tog tid att komma in i tänket på hur
stöden är uppbyggda och vad som gäller.
Det ligger kanske i sakens natur, för det är
ju mycket pengar, men människor som
inte är inne i det här tycker nog att det är
svårbegripligt.

Namnet Swepharm skvallrar om att ni kan tänka er
en internationell etablering?
Gösta: Man har ju drömmar, ge oss tio år
till, ha-ha. ■

Foto: Gösta Lillius
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5 reflektioner angående
att skånsk landsbygds
kompetens och innovationsförmåga har ökat

1.

många möjligheter till
kompetensutveckling

Eva: Länsstyrelsen och de konsulter som vi upphandlar har hållit
en stor mängd kurser, enskilda rådgivningar och andra aktiviteter.
En stor del av verksamheten är inriktad på rådgivning för att
förbättra miljön. Ett exempel på detta är rådgivning till lantbrukare
om hur gården kan läggas om till ekologisk produktion. I övrigt har
ämnesområdena skiftat mycket. Allt från lamningskurser till hur
landsbygdsföretagaren marknadsför sina produkter på bästa sätt.
Matilda: De båda begreppen kompetens och innovationsförmåga är starkt sammanbundna. Ju högre kompetens inom en
bransch, desto större sannolikhet för innovationer. Ett viktigt
instrument här är att vi kan bevilja stöd till förstudier för idéer. En
sådan studie är i sig kompetenshöjande och kan sätta ytterligare
spets, så att en innovation blir följden.

3.

2. effekt på lång sikt

Ma tild a: Ett exempel på en kurs
där det skulle vara möjligt att mäta
resultat av kompetensut vecklingsinsat
ser är tvärvillkorskurser för lantbruka
re.
Tvär villkor är regler som måste uppf yllas för att få ut gårdsstöd, vilket är
viktigt för lantbrukarens ekonomi. Om
det har blivit färre avdrag på stöden på
grund av att tvärvillkoren inte är
uppf yllda kan man tolka det som att
kurserna har gett resultat. Vi erbjuder
också kurser som höjer projektledarna
s
administrativa kompetens, vilket gör
att
mer kraft kan läggas på arbetet mot
projektets mål.
Eva: Ett annat exempel är enskild

innovationer

Matilda: Det kommer en del
innovationer inom de gröna näringarna. Här ligger många gånger det
innovativa i att man tar välkända
komponenter och gör något nytt av
dem. Nytänkande kan också gälla
arbetsformer. Leader är ett bra
exempel på det, där samarbetet

4.

Eva Rolander och
Matilda Björkqvist
– Landsbygdsavdelningen
på Länsstyrelsen

mellan den privata, offentliga och
ideella sektorn är i fokus.

Eva: Här spelar förstudier en viktig
roll. Man får känna på saker och ges
ett visst utrymme att testa sina
tankar. Det kan många gånger leda
en rätt.

en utmaning

Matilda: En utmaning för oss

skulle kunna vara att vi på Länsstyrelsen skapar möjligheter för att följa
med längre i t ex en idé- eller
utvecklingsprocess.

Eva: Jag tror att det är mycket

viktigt. Att visa intresse utefter vägen.
Hur går det? Vad gör du nu? Vart ska
du? För många är det stärkande när

de inser att någon bryr sig. Det ger ny
kraft. Samtidigt är det givetvis en
kostnadsfråga eftersom den kräver en
större närvaro, men jag tror verkligen
att det skulle betala sig, utväxlingen
på projekten skulle högst troligt bli
mycket större. Vi har ju avstämningar
i vissa projekt efter ett år och jag
uppfattar det som något mycket
positivt.

rådgivning i marknadsföring. När jag
har besökt gårdsbutiker före och efter
rådgivning syns tydligt att ägaren har
tagit in nyförvärvad kunskap och
omsatt den i butiken. Ytterligare
exempel är programmet Bärkraft där
vi
erbjuder individuell rådgivning för
affärsutveckling. Rådgivarna har stärk
t
de medverkande och gett var och en
ett bättre själv förtroende som företagare. Härligt att se och höra i kontakte
n
med dem!

5.

inför nästa
programperiod

Matilda och Eva: Inför nästa
period tycker vi det är viktigt att
avsätta resurser till både kompetensutveckling och innovationer. Utan
vassa företagare ger investeringar i
materiella tillgångar ingen effekt.
Att satsa på företagarnas kunskap är
en god och hållbar investering för
framtiden!
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Statistik
Sverige ligger etta i Europa vad gäller satsning på kompetensutveckling. Genom landsbygdsprogrammet har under perioden
2007 – 2011 totalt 34 miljoner kronor satsats i Skåne.
Kompetensutveckling är en långsiktig investering i personen och
företagaren som främjar verksamheten på både kort och lång sikt.
Åtgärderna genom projekt- och företagsstöd har också inneburit att
innovationskraften stimulerats.

Massiv satsning på kompetensutveckling!
Under perioden 2007-2011 har en kraftsamling gjorts för att erbjuda en stor mängd
fortbildningar. Särskilt stora insatser har
gjorts inom vissa områden:

Greppa näringen omfattade under perioden
totalt ca 35 milj kr i Skåne*. Mer om Greppa
näringen går att läsa i Case 1.

Ekologisk produktion: Det svenska målet är
att 20 procent av jordbruksmarken (åkermark
+ betesmark) ska brukas ekologiskt år 2013. I
Skåne är målet 15 procent och stora insatser
behövs för att nå dit eftersom det år 2011
endast var 6 procent av jordbruksmarken
som brukades ekologiskt.
Ingen övergödning: Ämnesområdet syftar
till god växtnäringshushållning och här ingår
delar av det stora projektet Greppa näringen.
Milj Kr

Diagrammet visar

hur
mycket pengar som betalats ut till
kompetenssatsningar inom olika
ämnesområden under perioden
2007 – 2011 i Skåne.
(Källa: Jordbruksverket)

-
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Ett rikt odlingslandskap: Ämnesområdet
har prioriterats för att stimulera mångfald i
landskapet. Länsstyrelsen har särskilt satsat
på utbildningar för bättre kunskap och
förståelse för betesmarkernas betydelse.
Mer om dessa satsningar går att läsa i Case2.
Företagsutveckling inom axel 3: Satsningar har också gjorts på aktiviteter och projekt
avseende företagsutveckling inom axel 3 för
att stimulera utvecklingen av vassa och
kompetenta företagsledningar i landsbygdsföretagen.
*

Deltagarantal
Personer
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

Diagrammet visar hur
många som deltagit på kompetensutvecklingsaktiviteter inom
landsbygdsprogrammet 2007
– 2011, i Skåne. Totalt har drygt
55 500 personer deltagit.
Aktiviteterna är ofta i form av
kurser, enskild rådgivning,
fältvandringar och studieresor.
Mässor i fält har särskilt många
deltagare och de utgör en stor
andel av deltagarantalet inom
ämnesområdena Begränsad
klimatpåverkan och Djurens
välfärd.
Inom företagsutveckling, särskilt i
axel 3, har omfattande och
specialiserad utbildning genomförts för att stärka deltagarna i
rollen som företagare.
(Källa: Jordbruksverket)

ämnesområden inom kompetensutveckling
Ekologis k prod uktion: Syftet med

kompetensutvecklingen inom ämnesområdet är
att underlätta omläggningen till och utveckling
av ekologisk produktion.

området ska arbetet syfta till att stabilisera halten
av växthusgaser i atmosfären på en nivå som
innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig.

lingen ska ge lantbrukare och trädgårdsföretagare kunskap och verktyg för att minska kväveoch fosforförlusterna på ett kostnadseffektivt
sätt i linje med samhällets mål.

användning av växtskyddsmedel ska öka hos
målgrupperna, så även hur användningen och
hanteringen av dessa kan ske så att hälso- och
miljörisker undviks.

Ingen öv ergödn ing: Kompetensutveck-

Giftfri miljö: Kunskaperna om riskerna vid

Ett rikt odlingslandskap: Verksam-

Företagsutveckling inom de
gröna näringarna (axe l 1): För att

heten ska bidra till att betesmarker och slåtterängar sköts så att deras natur- och kulturvärden
bevaras, att odlingslandskapets småbiotoper och
landskapselement vårdas och att den biologiska
mångfalden samt kulturmiljövärdena skyddas.

Företagsutveckling utom de
gröna näringarna (axe l 3): Syftet är

att uppmuntra människors förmåga och initiativkraft, öka kunskapen, både fackmässig och
entreprenöriell, och skapa utbyte med andra
företagargrupper. Detta bidrar till att stärka
förutsättningarna för ett landsbygdsföretagande
med utvecklingskraft.

Dju rens välfärd : Kompetensutveckling

inom området ska medverka till att öka välfärden
för lantbrukets djur. Djurhållare och djurskötare
ska genom kompetensutveckling bli medvetna
om djurens olika behov och får kunskap om hur
dessa behov kan tillgodoses.
Begränsad klimatpåv erkan: Inom

nå en långsiktig hållbar utveckling för företagandet på landsbygden och skapa förutsättningar för
tillväxt, behöver landsbygdens företag förädla
sina produkter ytterligare och erbjuda fler
tjänster.

Landsbygdsutveckling: Ämnesområ-

det syftar till att stimulera lokala krafter och
resurser.

Tvärvillkor: Jordbrukarna ska få kunskap

om tvärvillkoren, som bygger på EU:s olika
regelverk. Regelverken syftar till att bevara
jordbruksmark i gott skick, förbättra den yttre
miljön och djurmiljön, minska smittspridning och
få säkrare livsmedel.

(Källa: Mål för kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet, Länsstyrelsen Skåne)
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satsning på
spännande innovationer
– isoleringsmateria l av fåru ll, antikroppsproduktion
oc h småska lig livsmedelsförädling
Länsstyrelsen Skåne har genom projektstöd
inom landsbygdsprogrammet varit med och
stöttat flera stora projekt vars syfte är att
skapa möjligheter för entreprenörer att
utveckla produkter och tjänster inom t ex
småskalig livsmedelsförädling. Smaka på
Skåne och Smakplats är exempel på sådana
projekt. Detta har varit ett sätt att arbeta
med målen i den nationella visionen Sverige
– det nya matlandet.
Leadermetoden ska enligt landsbygdsprogrammet stödja innovativa arbetsformer för
landsbygdsutveckling. I Skåne har Leader
framförallt satsat på att dela ut mindre
belopp (checkar) till förstudier för att göra
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det möjligt att på ett tidigt stadie undersöka
en idés förutsättningar och möjligheter.
Några föreningar har också sökt stöd för att
utveckla en ny produkt eller ett nytt
koncept, däribland föreningen Isolen, som
skapar isoleringsmaterial av fårull.
Inom företagsstöd är satsningar med hög
grad av innovativa inslag prioriterade i
åtgärden för affärsutveckling i mikroföretag.
Skånska landsbygdsföretagare har bland
annat fått stöd till att utvinna antikroppar
från get och höns. Ett annat exempel är
utveckling av en hissanordning för hö och
halm för att effektivisera lantbruket.

fördelning av stöd för ökad
kompetens och innovationsförmåga
på den skånska landsbygden
Stöd till satsningar för att stärka kompetens och innovationsförmåga
går att söka genom företagsstöd, projektstöd och Leader.
Kart an visar omfatt-

stöd genom
leader
9 st
4,1 milj kr

3 st

1,2 milj kr

Skån e Nordväst Södra

4 st

2,6 milj kr

Skån e Nordväst Norra

2 st

0,03 milj kr

2 st

MittSkån e

0,7 milj kr

Lag PH

3 st

Skånes Ess

0,5 milj kr

4 st

Lundaland
Söderslätt
Ystad - Öst e rlen region e n

1 st

2,2 milj kr

0,3 milj kr

Beslutade
projektstöd

ningen av beslutade projekt för
ökad kompetens och innovationsförmåga som fått stöd
genom Leader 2007 – 2011. De
leaderområden som har satsat
mest på kompetensutveckling
och innovationer har stora s k
paraplyprojekt som innehåller
flera mindre delprojekt i form
av förstudier eller ungdomssatsningar.
Leader är en metod för
landsbygdsutveckling. I Leader
är det de som bor och verkar i
området som tillsammans driver
på utvecklingen i bygden. Det
sker genom samarbete mellan
ideella, privata och offentliga
aktörer. Läs mer på
www.leaderiskane.se.

Under perioden 2007 – 2011 beviljades stöd till 21
projekt för ökad kompetens och innovationsförmåga.
Den totala summan som beviljades var ca 8,7 milj kr.

Beslutade
företagsstöd
Kart an visar beslutade

företagsstöd för ökad
kompetens och innovationsförmåga på den skånska
landsbygden 2007 - 2011. De
områden som utmärker sig på
kartan med höga stödbelopp
representeras av företag som i
de flesta fall fått stöd för
innovationer. De företag som
sökt stöd för kompetensutveckling har i genomsnitt fått
knappt 10 000 kr i stöd.

1 725 - 25 000 kr
25 001 - 150 000 kr
150 001 - 300 000 kr
300 001 - 537 520 kr
Skånes komm u n er
10 x 10 km

(Källa: Jordbruksverket)
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InternationellT
– hur ser det ut i EU?

Sverige, Danmark och England är de medlemsländer som använt störst andel av
landsbygdsprogrammet till kompetensutveckling.
Sverige

Sverige satsar mest av alla EU-länder på kompetensutveckling,
främst inom miljöområdet. Att satsa på kompetensutveckling
är en långsiktig investering i personen/företagaren, medan
många andra stöd direkt påverkar företagets ekonomi. Kompetensutveckling är därför en viktig insats eftersom den kan
främja en önskad utveckling både på kort och lång sikt.

Danmark

Landsbygdsprogram i EU
Va rje med l emslan d i EU ha r e tt e ll e r fl era progra m fö r u t vec kl in g a v
lands bygd e n . De t fi nns tot a l t 95
lands bygds progra m in om EU. Län d e r
med sjä lvs t yran d e regio n e r ha r e tt
progra m p e r regio n . Ex e m p e l vis ha r
Tys klan d 14 progra m oc h Spa n i e n
22 s tyc k e n . Sv e rige ha r e tt progra m.
Fin ans i e rin g görs gen om lands bygdsfon d e n, d e n Euro p eisk a jord b ruksfon d e n fö r lands bygd ens u t vec kl in g.
Dessuto m t i l lk o m m e r un gefä r l ik a
myc ke t na tio n e l la offen t liga p enga r.

Inom miljöområdet behöver jordbruksproduktionens miljöpåverkan minska och i Danmark styr man detta huvudsakligen via
lagstiftning. Sverige har i stället valt att via kompetensutveckling motivera företagare till ändrade och förbättrade produktionsmetoder.
Liksom i Sverige satsar man i Danmark mest på att öka
kompetensen om biologisk mångfald, förbättrad miljö vid
odling och djurhållning samt på att öka kunskaperna om en
god arbetsmiljö.
I Danmark satsar man även på att etablera mobila ”training
teams”, eller rådgivarlag, med uppgift att initiera kunskapsspridning om produktion av högkvalitativa livsmedelsprodukter
eller ekologiska produkter. Rådgivarna ska besöka producenter
och utbilda dem.

England

I England satsar man på kompetenutveckling inom väldigt
många olika ämnesområden. Liksom i Sverige satsar man på
miljöanpassad markanvändning, bioenergi, företags- och
produktutveckling men även på djurhälsovård/djurskydd samt
anpassning till klimatförändringar. Det är viktigt att företagare
snabbt tar till sig ny teknik och därför initierar man i England
kompetensutveckling för att öka användningen av informations- och kommunikationsteknik, och användning av ny teknik
specifik för lantbruk och skogsbruk.
(Källa: Respektive lands landsbygdsprogram)

18

andelAndel
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som1satsas
av 1axel
som satsas på
på kompetensutveckling
kompetensutveckling
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Diagrammen visar hur
stor del av landsbygdsprogrammet samt hur
stora belopp som satsats
på kompetensutveckling

andelAndel
av axel
som3 satsas
av 3axel
som satsas på
på kompetensutveckling
kompetensutveckling

Axel 1 är den del av landsbygdsprogrammet som ska stimulera
konkurrenskraft inom jordbruket
och axel 3 är de medel som satsas
på diversifiering och ökad livskvalitet på landsbygden.

% 12
10
8
6
4
2
0

Exempelvis satsar Tyskland en
procentuellt sett liten del av
medlen i axel 1 på kompetensutveckling, men räknat i pengar
betyder det ändå närmare 20
miljoner euro.
(Källa till diagrammen: Rural Development in the European Union, Statistical
and Economic Information, Report 2011)

Medel som satsas på kompetensutveckling
Miljoner €

pengar som satsas
på kompetensutveckling

Mi l j €
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80
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Axel 1
Axel 3
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Foto: Katarina Borgstrand

Framåtblick
Vi kommer att se en växande efterfrågan på svenska livsmedel och svenskt mathantverk. Skånska
producenter kommer här att ha en betydelsefull
roll. Nya svenskars inverkan ökar, vilket bidrar till en
högre innovationshöjd. Hållbarhet och miljöhänsyn
är fortsatt i fokus.
Det är realistiskt att räkna med utmaningar i form
av ett krympande landsbygdsprogram, samt brist
på tid och pengar hos företagarna. Det är därför
viktigt att olika samarbeten fortsätter att öka.
Innovativ kompetensutveckling och interaktiv inlärning är exempel verktyg för en fortsatt utveckling
av skånsk landsbygdskraft.
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forts.

Framåtblick
Positiva aspekter

Större fokus på hållbarhet ökar
efterfrågan på kompetensutveckling
•

•

Den nya gröna vågen tillsammans med ett växande
intresse för matkvalitet skapar ökad efterfrågan för
svenska livsmedelsprodukter. Detta skapar ett
behov hos företagarna av kompetensutveckling
inom marknadsföring och produktutveckling.
Immigrationen ökar och de nya svenskarna bidrar
med kunskap som vi kan dra lärdom av. I samarbete
sker nya innovationer.

Tydliga utmaningar
Samarbetsformer

Prioriteringar

•

•

•

Foto: Travel Gate Sweden

•
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För att möta behov och önskemål inom kompetensutvecklingen måste dialogen öka mellan mottagare
och avsändare.
Olika samarbetesformer mellan företagare måste
stärkas och utvecklas, t ex för att delta i offentliga
upphandlingar.
Både ekologisk och konventionell produktion
behöver utvecklas. En utmaning är att skapa dialog
mellan aktörer i de båda grenarna för att vässa
produktionsmetoderna och dra lärdom av varandras
erfarenheter.

•

Ekonomiska åtstramningar inom nya landsbygdsprogrammet kan innebära mindre satsningar på
kompetensutveckling.
För företagaren är tid och pengar en bristvara. Med
ökad press finns risk för att företagen väljer bort att
avsätta tid för kompetensutveckling.

•

•

Vid de offentliga livsmedelsupphandlingarna är de
lokala och regionala primärproducenterna viktiga
aktörer. De behöver därför mer upphandlingskunskap.
Större fokus på hållbarhet och ökade krav på
miljötänk i företagen gör att efterfrågan på kompetensutveckling inom området ökar.

Önskade framtidsscenarier
Nya inlärningsmetoder

Effekter

•

•
•
•

•
•
•

Innovativa utlärningsmetoder och områden. Ett
exempel är erfarenhetsgrupper som har sin grund i
deltagardriven forskning. Där förmedlar en kunnig
gruppledare forskningsrön som omsätts i produktionen och lantbrukarna kan också återkoppla med
önskningar kring vilken forskning som saknas.
Tillgänglig information t.ex. instruktionsfilmer som
YouTube- klipp.
Interaktiv inlärning där ny teknik utnyttjas såsom
smartphones och läsplattor.
Kurser inom olika sakområden där deltagarna också
kan bilda nätverk.

Fler innovationer från de gröna näringarna.
Företagarna blir stärkta i sin företagarroll.
Helhetssyn i miljöfrågorna där företagsnyttan tydligt
ska framgå.

Ämnesområden för kompetensutveckling i framtiden
•
•

Viktiga områden även i framtiden är miljöfrågor,
företagande och att stimulera till innovation.
Samarbete mellan företagare är viktigt, inte minst
när det gäller att lämna anbud inom offentlig
upphandling.
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Landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013 är ett utvecklingsprogram som till
hälften finansieras med EU-medel och resterande med svenska skattemedel.
Vad har då landsbygdsprogrammet gjort för skillnad på landsbygden i Skåne?
Genom att intervjua personer med erfarenheter av landsbygdsprogrammets olika
delar och be dem ge sin syn på verksamheten kan vi lära oss mycket och samtidigt
visa på den nytta som insatserna gjort. Intervjuerna kompletteras med bearbetad
statistik, internationella jämförelser samt slutsatser av resultaten. Allt detta sammantaget kallar vi för ”Case”.
I din hand håller du en av 11 publikationer som visar på vilket sätt landsbygdsprogrammet bidragit till att uppnå målen. I serien kommer följande case att publiceras:
1.

Det skånska jordbruket har minskat produktionens miljöbelastning

2.

Landsbygdens natur- och kulturarv har förvaltats väl och upplevs mer
som en potential än en belastning

3.

Landsbygdsföretagens lönsamhet och bärkraft har ökat

4.

Förädlingsvärdet på landsbygdens produkter har ökat

5.

Tjänste- och upplevelseutbudet på landsbygden har ökat, både för de
besökande och boende

6.

Genom energieffektivisering i landsbygdsföretagen och ökad bioenergiproduktion har Sveriges oljeberoende minskat

7.

Skånsk landsbygds kompetens och innovationsförmåga har ökat

8.

Attraktionskraften för det skånska landskapet, landsbygden och den skånska
maten har ökat

9.

Förutsättningarna för kvinnors företagande på landsbygden har stärkts

10.

Det kommunala och ideella engagemanget har ökat och det mångkulturella
ses som en möjlighet för landsbygdens utveckling

11.

Arealen ädla lövträd ökar
(Case markerade i fet stil är publicerade.)

Gå gärna in på webbplatsen www.landsbygdskraft.se och tyck till om både det
nuvarande programmet och vad du tycker är viktigt i nästa programperiod!

Trevlig läsning!

www.landsbygdskraft.se

Länsstyrelsen Skåne 2013. Foto: Om inget annat anges Kristina Larsson och Åke Högman. Version 2.

Skånsk Landsbygdskraft!

