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

case 4:
förädlingsvärdet på
landsbygdens produkter
har ökat

Foto: Lisa Wikstrand
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Endast
Kullabygden
Kullalamm
har

När författaren Sven Lindqvist myntade
uttrycket ”Gräv där du står” i slutet av
sjuttiotalet hade han givetvis ingen aning
om att den skulle passa in på skånska
landsbygdsbrukare 2012. Det gör det.
När Otto Ramsay tog över sina föräldrars
deltidsjordbruk i Kullabygden för fem år
sedan grävde han just där han stod. Han
visste att han gillade får, så får blev det. På
fyra år har besättningen växt från 50
tackor till trehundra.
– Jag och min sambo Anna fastnade för
att det blir så mycket förädling av ett enda
djur. Köttet används, inälvorna, ullen och
skinnen. Dessutom är de naturbetesdjur
som gör att man kan få ersättning
eftersom de betar och håller landskapet
snyggt.
Otto pekar mot norr till:
– Vi har kustremsan härifrån och sen
hela vägen till Jonstorp.
Vi sitter intill den väl tilltagna gårdsplanen utanför bostadshuset och ekonomibyggnaderna, där den nya gårdsbutiken
också ryms. Ut mot Gamla Södåkravägen
går en lång allé kantad av vidsträckta
hagar där fåren betar.
Redan från början hade de koll på att
omgivningarna i sig bidrog till att förädla
deras verksamhet. Naturligt var då att
gräva ännu djupare där de stod, så de
hade starkt fokus redan från början på att
skapa ett skyltfönster för sin verksamhet,
en gårdsbutik.
– Byggnaden där borta var ett gammalt
svinstall. Första vintern här röjde vi och
sedan började vi bygga butiken.
Detta med hjälp av start- och investeringsstöd genom landsbygdsprogrammet.
Något som Otto är entusiastisk över.
– Utan stöden hade jag inte varit där jag
är idag. Startstödet är ju egentligen till för
att man ska kunna ta ut lön ett år, det

struntade jag i. Vi la alla pengarna på butiken för att vi insåg hur viktig den var för
verksamheten. Vi ville braka igång så fort
som vi bara kunde.

Veckans åtta dagar
Vi möter forskaren och projekt- och De
har också fått investeringsstöd för att
rusta upp ett stort trästall vilket har gjort
att de kan samla djuren på ett ställe.
Tidigare hyrde de in sig runt om i bygden
och då gick det mycket tid åt för transporter.
– Stöden har också varit bra för att de,
tillsammans med de pengar man själv
lägger in, får en att snabbt komma upp på
en nivå, vad gäller omfattning och allvar,
från vilken man bara måste fortsätta. Det
är så det känns.
För det stora stallet räknar de med en
avskrivning på 20 år vilken är helt okej
eftersom de ser på sin verksamhet som
”jäkligt långsiktig”. Sitt första delmål har
Otto och Anna nått fram till om ett år. Då
är den första femårsplanen avverkad.
– Den har inneburit att jag nu kört i fyra
år med väldigt lite i lön och samtidigt
närmat mig de fyrahundra tackor som jag
hade som målsättning, än så länge känns
det som om det kommer att gå bra.
– Vi lever ju för det här. Det är vårt jobb
och vår hobby sexton timmar om dygnet,
sju dagar i veckan. Du måste brinna för
det annars går det inte. Hade veckan haft
åtta dagar så hade jag jobbat den åttonde
också.
Att förädlingsvärdet för landsbygdens
produkter rent allmänt har ökat är Otto
övertygad om samt att det också är en
viktig förutsättning för deras verksamhet.

Foto: Lisa Wikstrand (bilden är

beskuren)

Otto Ramsay och Anna Andersson har med
besked satt lamm på den skånska matkartan. På deras gård strax vid Skäret i nordvästra Skåne ryms 400 tackor samt en välbesökt gårdsbutik i vilken de lär kunderna
att allt på lammet är gott. För säkerhets
skull köpte de en restaurang också.

otto ramsay och
Anna andersson
Driv er tillsammans
företaget Ku llalamm.
Genom egen distrib ution oc h gårdsbutik
sä ljer de kött oc h
förädlade delar av
lamm. Tillsammans med
Micae l St een har de
tagit öv er den klassiska
restaurangen Rut på
Skäret. De lev er på det
viset s i n vision från jord
till bord .
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– Det kommer ju fram hur mycket som
helst. Se bara på den här trakten, med
vingårdar och andra köttproducenter, det
säljs också honung, ost och grönsaker
som aldrig förr. Konsumenterna har börjat
få upp ögonen för den här typen av
produkter, de är intresserade och nyfikna,
vilket gör att det blir allt lättare att
kommunicera.
Även om Kullalamm givetvis levererar till
lokala restauranger som Grand Hotel i
Mölle och Bryggan i Höganäs så är
gårdsbutiken som sagt skyltfönstret. Man
har öppet varje lördag och Otto och Anna
står själva bakom disken. Även om de om
somrarna tar hjälp av sina ”mossor”.
– Jag är social av mig och gillar att
snicksnacka med folk och i butiken möter
jag ju kunden på bästa sätt.

Köpte Rut på Skäret
Otto och Anna har varit framgångsrika
med att ”skola” sina kunder. Dels att få
dem att förstå förutsättningarna för de
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begränsade öppettiderna, vilket gör att
kunderna planerar sina inköp och ringer
och beställer. Dels att andra delar än de
populäraste, d v s lamkotletterna, också
är tacksamma att göra riktigt god mat
av.
– Det finns tio kotletter på ett djur,
sedan är det 20 kg kött till som ska
användas. Vi har fått våra kunder att
våga sig på lite mer avancerad matlagning, som att tillaga bog och inse att det
kan bli minst lika gott, om inte godare.
I en annan del av butiken säljer de
också skinn och ullprodukter från en
tillverkare på Öland.
– Vi korsar köttrasfår med finullsfår
och får fram en sort som är perfekt för
oss. Det ger också många svarta får,
vilket är den färg på skinnen som
uppskattas mest.
Vad det gäller ytterligare förädling av
köttet samt av verksamheten i stort så
har Otto och Anna gjort en minst sagt
tung investering. Den 26 januari 2012
kunde man i Helsingborgs Dagblad läsa:
”På torsdagen stod det klart att de tar
över anrika Rut på Skäret”. Jajamensan,

det var Otto och Anna, samt en tredje
delägare, Micael Steen.
– Vi hade startat ett distributionsföretag tillsammans året innan och i med att
vi redan hade organiserat så var det
också krattat i manegen för vidare
äventyr.
Micael Steen som tidigare framgångsrikt hade drivit företaget Fruktservice är
som Anna och Otto, enormt matintresserad.
– När det här dök upp så sa vi ”den här
chansen får man liksom inte så många
gånger”.
Rut på Skäret ligger 2 kilometer från
Kullalamm och ska givetvis fungera som
ett skyltfönster till för verksamheten.
Det är också en ytterligare plattform för
Ottos sociala talanger.
– Fast det här är en helt ny dimension.
Man snackar med folk och lär sig massor
om mat och får också mängder med
idéer om vad man kan göra för att
förädla sina produkter ytterligare. Det
finns liksom ingen gräns. Dessutom
täcker vi på riktigt hela kedjan från jord
till bord. Det är coolt. ■

”Snacka om att mattanten är
en maktfaktor för att få in
närodlat i mångas munnar.”

Förädlingsvärdet på landsbygdens produkter har
ökat, vad tycker du om det
påståendet?
– Ja i alla fall vad det gäller livsmedel, det
är min bestämda uppfattning. Då menar
jag rejält. Jag har inga siffror, men utifrån
de kontakter och det nätverk som
Transformat har så vill jag påstå att
förädlingsvärdet har fördubblats. Det
innefattar inte bara att det är produkter
som i sig förädlas men också att råvaror
presenteras på ett nytt sätt som ökar
deras värde. Plus att de saluförs genom
nya kanaler. Idag finns det väldigt många
fler gårdsbutiker, charkuterier än för tio år
sedan. Samt också direktförsäljning till
restauranger.

Vad beror det på?
– Som människor har vi ett behov av
trygghet och kontroll. En del hänger ihop
med att vi upplever det som att vi lever i
en otryggare värld med t ex terror och ett
klimat som verkar vara ur led. Vad gäller
konkret livsmedel så handlar det också
om en oro för livsmedel med mängder av
E-nummer. Att då veta vad det man
stoppar i munnen kommer ifrån är ett sätt
att tillfredsställa det behovet. Så man

skulle kunna säga att den allmänna
utvecklingen har gynnat genomskinligheten vad gäller livsmedel.

Finns det fler orsaker?
– Det goda exemplets makt, som leder till
en kritisk massa, som öppnar den mentala
dörren på vid gavel.

Hur har TransforMAT bidragit tycker du?
– Vi har bidragit med massor med
information och på det viset varit
kompetenshöjande. Dessutom har vi
”tvingat” producenter in i ett nätverk.
T ex så erbjöd vi en ystningsutbildning,
där hela tre av de åtta som medverkade är
verksamma idag. Detsamma genom en
kurs för microbryggerier, där är två idag i
full gång. Det hade inte hänt om vi inte
hade gjort något, det är jag övertygad
om. Behov letar sig alltid fram och det
gäller att fånga upp dem och kanalisera
dem rätt. Att landsbygdsprogrammet har
understött detta på ett positivt vis är
tveklöst, det har finansierat kurser och
rådgivning och dessutom har investe-

Foto: Thord Thordeman

Helena Ullmark är verksamhetsledare och
rådgivare på TransforMAT. Hon menar att förädlingsvärdet på landsbygdens produkter har
ökat markant och mattanten är en ny maktfaktor för att få in närodlat i mångas munnar.

ringsstödet betytt oerhört mycket för
brukarna. Trycket från livsmedelsföretagare på fortbildning och nätverkande ökar
också konstant.

Vari ligger de kommande
utmaningarna?
– Att öka förädlingsvärdet ytterligare. Det
gör man genom att öka professionalismen, detta genom kunskapshöjning. En
oerhört viktig fråga är att få de små
livsmedelföretagen att förstå att de måste
satsa på kommunikation. De måste anlita
professionella kommunikatörer och
formgivare för att förbättra sitt uttryck
och hjälpa dem med att välja vilka
historier de ska berätta. Dessutom vill vi få
livsmedelsföretagen att samverka i ännu
högre grad. En annan utmaning är att
knyta till sig det offentliga, som t ex
sjukvård och skola, i mycket större
utsträckning. Här hittar vi aktörer som har
behov av riktigt stora volymer, vilket skulle
kunna betyda enormt mycket för lokala
aktörer. Snacka om att mattanten är en
maktfaktor för att få in närodlat i mångas
munnar. Ökad förädling är också rent
generellt av högsta betydelse för den
vision som regeringen har formulerat med
”Sverige – det nya matlandet”. En rätt stor
utmaning det med. ■
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höj rösten!

Carina Johansson är fast förankrad på
landsbygden. Hon bor långt inne i skogen,
”i triangeln mellan Klippan, Åstorp och
Örkelljunga” men ser Klippan som sin
huvudort. Därför stämmer vi träff på
Kochs bageri på Storgatan. Möjligen
också för att Kochs har fått Skåneländska
Akademins pris för sitt bröd.
Carina är i allt den som brinner för hög
kvalitet och vidareutveckling av livsmedel.
Har bland annat varit projektledare för
Smaker från Söderåsen och driver nu den
nystartade Madarundan i nordvästra
Skåne.
En utmärkt utgångspunkt således för ett
samtal om att ”förädlingsvärdet på
landsbygdens produkter har ökat”:
– Absolut att de har! Bollen är i rullning.
Centralt är att fortsätta lyfta primärproduktionen, genom stories och berättelser.
På det viset skapar man större upplevelser
för konsumenterna.
Hon biter i sin fralla med ost och säger
sedan:
– När vi pratar förädling så menar jag att
man tar det mycket längre än att t ex koka
saft och sylt. Idag ligger fältet öppet för
att möta konsumenternas vilja till att ta
del av nyheter på ett helt annat sätt än
tidigare. Desto mer utvecklad förädling på
alla plan, desto mer värde.
Carina pekar på att den här utvecklingen
också påverkas av att det idag är svårt att
få ekonomin att gå runt i stora lantbruksenheter, i alla fall på traditionellt vis.

Dessutom ökar konkurrensen från
utlandet genom en ökad import.
Så vad att göra och hur?
– Vi ska med stolthet berätta om hur
fantastisk den svenska närproducerade
maten är! Dessutom ska vi skapa fler
nätverk som kan jobba samman, detta för
att nå ut på en bredare front.

Ökat intresse
Vilket var grundtanken med Smaker från
Söderåsen.
Från början gick tre småskaliga
producenter samman: Gillastighonung,
Fruemöllans Bär och Skånehills gård.
Man lyckades snabbt etablera namnet
som en gemensam exponent för
kvalitativt mathantverk och nu är man
hela tolv aktörer, däribland också
Skäralids restaurang, vid ”ingången” till
nationalparken.
– Möjligheterna inför framtiden kan
man också avläsa i ökade tillväxten vad
gäller mathantverkare. Det finns en tro
på att utvecklingen går mot allt fler
alternativ till den traditionella livsmedelsbranschen.
Carina har nu gått vidare och startat
Madarundan i Nordvästra Skåne.
Premiären hölls den 6-7 oktober förra
året där 35 gårdsbutiker, producenter
och matkreatörer bjöd in till

Foto: Emma Eklund

I skuggan av de stora livsmedelsproducenterna växer
de mindre. Carina Johansson driver den nya publiksuccén Madarundan i Nordvästra i Skåne och skriver
även en bok för barn om mat. Hon ser gärna en ökad
förädlingsgrad i kombination med ett ökat röstläge.

”en kulinarisk upptäcktsfärd knuten till
vår fantastiska matskatt”.
– Vad som märktes tydligt var hur det
ökade intresset av närproducerat
verkligen kom de medverkande till
godo. Det kom gott om besökare som
ville höra de deltagande berätta om sina
verksamheter, samt även köpa med sig
smaker hem.
– Det var inspirerande att se hur de
deltagande använde sig av evenemanget. Ta t ex Kullasparris, de hade givetvis
inga produkter att presentera eftersom
sparris är en vårprimör, men de grep
verkligen tillfället i alla fall och levandegjorde sin verksamhet. Det är sådant
som även motiverar andra att lyfta sig.

Frågande barnpatrull
Generellt så gäller det att hitta nya
försäljningskanaler, menar Carina, så att
de nya förädlade produkter lätt når fram
till kund. Vilket hänger samman med att
skapa en bredare bas bestående av flera
olika målgrupper.
– En spännande grupp är de mellan
20-30 år. Här är den generella uppfattningen att man inte har råd att äta
lokalproducerat. Det där är en myt man
måste spräcka. Alla har råd om de äter
på rätt sätt, utifrån säsong och inte för
mycket kött.
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Det finns även en stor uppgift i att nå
fram till barnfamiljerna, där man också
hittar volymer. Vad gäller just det
uppväxande släktet så brinner Carina
speciellt för dem.
– Jag är igång med något som heter
Barnens bästa bord. Målet med är att
öka barns kunskap och intresse för mat
samt skapa en större hälso- och
miljömedvetenhet.
Projektet drivs i likhet med Madarundan delvis med Leaderpengar och
involverar Leaderområdena Skåne
Nordväst-Norra, Söderslätt, MittSkåne
och PH.
– En del består i att jag skriver en
matbok som ska ges ut i höst. Där ställer
jag, tillsammans med en Barnpatrull,
frågor till olika producenter om allt som
rör djurhållning, mat m m.
– Vi vill fokusera på att både barn och
föräldrar ska få en känsla för hela

förloppet, från jord till bord. Boken
kommer också att innehålla matrecept
från producenterna på god och
näringsriktig mat.

Konstruktiv dialog
En gemensam nämnare för de ovan
nämnda projekten är att de delvis har
finansierats genom Leaderpengar. Vilka
är hennes reflektioner för den här typen
av stöd?
– Landsbygdsprogrammet är en
förutsättning för en framgångsrik
utveckling. Vad gäller Leader så är det
viktigt att man förvaltar det ansvar som
man faktiskt har skapat. Genom de här
åtgärderna har man fått människor att
lägga sitt engagemang i olika projekt.
Här är det viktig med kontinuitet och
inte alltför stora glapp som det eventu-

ellt kan bli mellan programperioderna.
En ytterligare uppgift i sammanhanget
är att på ett bättre sätt få med kommunerna.
– I mitt fall gäller det att ha en fortsatt
konstruktiv dialog med handlare,
producenter, restauranger OCH
kommuner, det gör jag gärna!
Hon tillägger:
– Det ligger tyvärr i den svenska
mentaliteten att man inte ska förhäva
sig. Så man står med blicken sänkt när
man ska prata för sina varor. Det måste
det bli slut på! ■

Foto: Carina Johansson
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Foto: Anna Aatola

fin
förädlingsutsikt

Det finns utsikter och så finns det utsikter.
Den nedanför Lina och David Lindegrens
gård i Sinarpsdalen strax intill Båstad är av
karaktären juvel, en som man bär med sig
långt efter att man åkt därifrån.
Här driver Lina och David ”Lindegrens”,
med undertiteln ”ett förstklassigt nötkött
från Sinarpsdalen”.
Nu sitter David på en låg stenmur och ser
hur en glada glider fram över dalsänkan
som nu i sommartid bär en intensivt
böljande grönska och med marken därnere
skiktad i naturliga terrasser.
– Förädlingsvärdet för oss handlar i första
hand om att förädla färskt kött till chark,
men också att det skett en allmän värdeökning på livsmedelsprodukter som gör att
vår verksamhet är möjlig, det var den inte
för tio år sedan. Idag kan vi nå matintresserade på ett helt annat sätt.

Rödkullan
När de talar om sig själva på Lindegrens så
är det i termer av att ”Djurhållning och
nötkött är hantverk” och att djuromsorg
och ätkvalitet är det viktigaste. Utgångspunkten för verksamheten är rödkullan, en
av de få kvarvarande lantraserna som enligt
David ger ett kött som är ”kryddigt och
eldigt”.
Vad gäller förädling är Lindegrens ett
modernt skolboksexempel på hur man går
hela vägen.
David reser sig och så går vi bort till det
nybyggda huset. Det egna charkuteriet med
de bästa möjligheter, t ex för lufttorkning
av kött.
– Vi vill täcka hela kedjan. Så vi har avel,
uppfödning, slakt och egen styckning här
på gården. Vi förädlar våra produkter här
och på det viset skapas ett ännu bättre
erbjudande till konsument, dels i vår
gårdsbutik och genom vår försäljning på
nätet och dels i vår direktförsäljning till
restauranger.
– Vi är hela tiden igång och utvecklar
charkprodukter inom kall- och varmrökt
och tar också t ex fram färskkorv.

Foto: P

atrik Lju

ngma n

Lina och David Lindegren driver
Lindegrens i Sinarpsdalen sju dagar
i veckan. Mycket av den vakna tiden
går åt att fundera över hur de ska
kunna erbjuda ännu bättre produkter, inte minst för alla de som bor i
stan.
Koll på alla led
För För ett tag sedan så köpte David det
närliggande Bassholma slakteri tillsammans
med två andra delägare.
– Det finns en stor efterfrågan på
närliggande slakteriverksamhet, inte minst
när vi talar om närproducerat och småskalighet. Dessutom gör det att vi har kontroll
över alla led av verksamheten. Slakteri är
alltid en trång sektor, så det känns mycket
skönt. För övrigt har investeringsstödet varit
helt avgörande. Här har verkligen Länsstyrelsen en mycket viktig roll att fylla.
David menar att ett tecken på att
verksamheten går ihop är att de ”säljer det
de har”. En förutsättning är dock att man
jobbar sju dagar i veckan.
– Fast så är det för vilken egenföretagare
som helst. Jag klagar inte heller, min fru tar
hand om marknadsföringen och kundkontakter och jag är diversearbetare.

lina och david
lindegren
Driv er Lindegrens i
Sina rpsda len utanför
Båstad . Företaget
e rbjuder kött från
rasen rödku lla samt
lammkött. Dett a till
lokala restauranger
samt till kons u ment er
i den egna gårdsbutiken. De e rbjuder också
prod ukt er från eget
gårdscha rkut e ri . I
v e rksam het en ingår
äv en det nä rliggande
slakt e riet Bassholma.

Den unika upplevelsen
Lina är från trakten ursprungligen och det
var en av anledningarna till varför de
flyttade hit från Lund för nio år sedan.
Lantbrukare blev de för att de lät omgivningens resurser bestämma vad de skulle
kunna försörja sig av. David menar att just
det faktum att de ”kommer utifrån” och från
en mer urban miljö har varit en betydande
framgångsfaktor.
– Man förstår vad folk ”utifrån” vill
uppleva. D v s upplevelsen av en unik
produkt och berättelsen kring den. I det är
landskapet och skönheten en viktig
komponent. Det är centralt för en levande
landsbygd att vi som verkar här hjälper till
att de som kommer utifrån får access till den
här världen.
– Jag tycker att alla de som skapar den
typen av arrangemang, konstutställningar,
vandringar med mera, skulle stödjas
ekonomiskt i mycket högre grad. De skapar
den koppling som behövs mellan den
urbana skattebetalaren med det landskap
som vi, ja alla egentligen, är satta att vårda.
Vi har åter satt oss på stenmuren. Han
skrattar och tittar ut över Sinarpsdalen.
– De som inte blir berörda när de kommer
upp här, dem blir jag alltid lika fascinerad
av. ■
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nriksdot ter

9 reflektioner angående att
förädlingsvärdet på landsbygdens
produkter har ökat

Foto: Nora He

Henrik Andersson
– Landsbygdsavdelningen
på Länsstyrelsen

Foto: Johnér/Malcolm Hanes

1.

På vilket sätt är
2. den
na ökning av

Förädlingsvärdet på landsbygdens
produkter har ökat, vad säger du?

förädlingsgraden
nödvändig?

– Ja, det har det, men det behöver öka mer. Lite förenklat så
levererar den skånska landsbygden livsmedel, energi och upplevelser. Det är viktigt att vi jobbar med ökad förädlingsgrad inom alla
dessa områden. På energisidan exempelvis behöver man inte bara
sälja en energiråvara, utan i högre grad också värme till villaägare
eller dagis. När det gäller upplevelser så ska man kanske välja att
inte bara hyra ut cykeln, utan också sälja guidningar och upplevelser, d v s kringvärden som har en kommersiell möjlighet.

5.

– Vi har en samhällsutveckling som
grundar sig på att vi ska ha en kontinuerlig tillväxt. Den gröna sektorn och
landsbygdssamhället måste följa med
.
Då finns det två olika spår. Det ena är
att den jobbar med kostnadsbevaknin
g
genom rationalisering och att man pres
sar priset, något som i grunden innebär
att färre människor ska göra mer. Det
andra spåret är att man jobbar på
intäk tssidan och höjer förädlingsvärd
et.
Exempelvis så ska vi kanske inte bara
odla spannmål i någon sorts generell
kvalitet, utan mycket mer specifikt: “Det
är till Lundabryggeriets julöl jag sår mitt
maltkorn”, vilket högst troligt innebär
att man måste odla på ett annat sätt.

Vilka fördelar har Skåne
i förhållande till omvärlden?

– Vi har en kolossalt bördig åkermark, vi har god tillgång på
vatten och den kombinationen är tung. Vi har en närhet till
konsumentgrupper samt ett stort intresse för lokal mat.

6.

Hur viktigt är en ökning
av förädlingsvärdet på
landsbygdens produkter
för en levande landsbygd?

– Jag tror att den är väldigt avgörande. Jordbruket
inklusive livsmedelsförädlingsindustrin och de
tillhörande servicenäringarna utgör en ganska stor
andel av sysselsättningen i Skåne. Tappar vi konkurrenskraft i den skånska livsmedelsnäringen slår det
hårt för hela länets sysselsättning. Det kommer också
att innebära ett igenväxande landskap. Ökat förädlingsvärde av landsbygdens produkter är således ett
viktigt samhällsintresse.
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7.

Hur kan länsstyrelsen
befrämja en sådan
utveckling?

– Vi kan hålla fanan högt kring investeringar för
att öka värdena. I vår verktygslåda har vi också ett
antal olika intrument; I vissa fall handlar det om
konkreta investeringsstöd, i andra fall om kompetensutveckling i form av coaching, mentorer och
chefsutbildningar.

3.

Hur ska en
sådan uppväxling ske
i ett vidare
perspektiv?

– Om man ser på det här globalt
så tror jag att Skåne skulle vinna
på att sälja unika högkvalitativa
varor istället för att vara ute på
marknaden med bulkprodukter.
Förädling handlar inte bara om
det småskaliga mathantverket, jag
tror att även de storskaliga
producenterna bör jobba med
förädlingsvärdet. Det handlar om
att höja det i alla produktionsled.

8.

4.

Hur ser en sådan utveckling ut mer
konkret?

– För att fortsätta med livsmedel som
exempel så har vi idag en omfattande
industri i Skåne. Inom denna skulle
man i högre grad fokusera på att
redan från början odla sådant som
man vet ska bli en slutprodukt, d v s
att man inte behöver fixa till så
mycket i industrin utan att den bara
rullar rakt igenom. Det här handlar
också om transparensen i produk-

Finns det andra sektorer
än de traditionella som
kan påverka ett ökat förädlingsvärde?

– Ungefär hälften av det du äter utanför hemmet väljer
du inte själv. Det serveras i en skolmatsal, i ett äldreboende eller på ett sjukhus. Det här är en kolossalt stor
marknad som idag i huvudsak grundar sig på pris och
upphandlingsformer som är ogynnsamma för lokalproducenter. Den offentliga sektorn ska gagna vårt samhälles resa mot ett ännu bättre samhälle. Här finns mycket
att göra. Man borde t ex titta ännu mer på den höggastronomiska utvecklingen som är väldigt duktig på att
bygga upplevelsen kring mat. Inom den offentliga
sektorn skulle man med den utgångspunkten kunna
skapa fokus på “måltiden” som också inkluderar blomman och fruktfatet samt personal som i ännu högre grad
inriktar sig på service. En sådan syn skulle högst troligt
också gynna lokala producenter på landsbygden.

9.

tionskedjan. Konsumenten vill veta att
det är schyssta produkter, att de är
schysst producerade och att de är
schyssta som näringsintag. Konsumentmakten kommer att öka
eftersom nyhetsförmedlingen är
väldigt transparent idag. Det tar inte
många minuter innan hela världen vet
om något är dåligt eller bra.

Förädlingsvärdet på
landsbygdens produkter har ökat. har
landsbygdsprogrammet bidragit till det?

– Den nationella matlandet-visionen har
skapat ett engagemang hos väldigt många
aktörer, allt från finkockar till lokala syltmärken. Det är i mångt och mycket landsbygdsprogrammet som stöttar detta. Vad man bör
notera är att vi har jobbat med det här i
sex – sju år och effekterna börjar komma först
nu. Vi ser att de som, låt säga, gick en
inspirationskurs för cidertillverkning för ett
antal år sedan, nu börjar synas på marknaden.
Jag tror att landsbygdsprogrammet har
bidragit till att öka förädlingsvärdet men
nyttan och effekten kommer vi inte se fullt ut
förrän om två – tre år.
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Statistik
Värdet på äpplen höjs med 2 440 % om man gör calvados på dem.
Om alla äpplen som odlas i Skåne förädlas till calvados och säljs
genom dryckesprovningsevent kommer värdet på äppelproduktionen öka med 2,2 miljarder kronor jämfört med att sälja äpplena
lösa i binge. Ökad förädlingsgrad av våra framodlade råvaror är en
viktig framtidsfråga för det skånska landsbygdssamhället!
Vi har gjort en jämförelse av förädlingsvärdet på några olika råvaror. Vi har inte gjort
några kopplingar till kostnader, arbetskraft

Tall,
stock
172 %

Furuplank,
gårdsförsäljning
407 %
Tall,
massaved
100 %

Furupanel,
utvändigt till bostadshus
610 %

Tallved,
klyvd och torr
222 %

Furutrappa,
inomhus
5 778 %

matpotatis
Foto: Johnér/Rione Magnusson

Tall

eller marknadsutmaningar, utan endast till
värdeökningen av råvaruprodukten hos företagaren.

Osorterad binge
100 %

Vodka
800 %

Vad händer med värdet av en tallstock om du som företagare väljer att förädla den?
Vi utgår från värdet av tallmassaved (m³ fpb*) och sätter det värdet till 100 %. Vi har tagit
hänsyn till råvaruåtgång till färdig vara.

Foto: Johnér/Anna Kern

* Kubikmeter Fast På Bark = Verklig volym inklusive bark.

Gårdstillverkad chips,
till grossist
2 300 %
Lagrad och tvättad,
såld till affär
185 %

Gårdsförsäljning,
mindre säck
225 %

Gårdstillverkad chips,
gårdsförsäljning
5 000 %

Vad händer med värdet av matpotatis om du som företagare väljer att förädla den?
Vi har utgått från när du säljer potatis i binge för 2 kr/kg och sätter det värdet till 100 %. Vi har tagit
hänsyn till råvaruåtgång för de olika produkterna.
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äpple
2 kg påse,
gårdsförsäljning
240 %

Cider 2,25%,
till grossist
370 %

Must i flaska,
gårdsförsäljning
520 %

Must i flaska,
till grossist
300 %

Calvados,
till grossist
370 %

Vad händer med värdet av

gris

äpplen om du som företagare väljer
att förädla dem?
Vi har utgått från när du säljer
äpple i binge direkt efter skörd för
5,00 kr/kg och sätter det värdet till
100 %. Vi har beaktat produkternas
olika äppelåtgång.

Calvados,
dryckesprovning
2 440 %

Gris,
till slakteri
100 %

Ekologisk gris,
till slakteri
202 %

Styckad utegris i köttlåda,
gårdsförsäljning
284 %

Styckad gris i köttlåda,
gårdsförsäljning
217 %

Grisköttsmåltid
på gårdsrestaurang
8 800 %

Chark kallrökt korv,
gårdsförsäljning
1 100 %

ett hektar åker

Foto: Johnér

Foto: Johnér/Peder Björkegren

Äpple i binge
100 %

Vad händer med värdet av gris om du som företagare väljer att förädla den?
Vi har utgått ifrån en försäljning av slaktgris till 15,85 kr/kg och sätter det värdet till 100 %.

Tomat under glas
32 848 %

Sockerbetor
147 %
Sallad
747 %

Fruktodling
1 104 %

Campingplats
3 000 %

Foto: Johnér/Roine Magnusson

Veteodling
100 %

Vad händer med omsättningen på en hektar brukad åker beroende på vad du använder den till?
Vi avser inte värdet på åkermarken vid ev försäljning utan beräknar omsättningen av åkeravändningen under 1 år.
Ingen hänsyn tas i denna beräkning till växtföljd etc. Veteodling sätts till 100 % beräknat på vetepriset 1,84 kr/kg och
avkastning 9,1 ton/ha.
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fördelning av stöd för att öka
förädlingsvärdet av jord- och
skogsprodukter
Det finns flera typer av stöd att få för satsningar på ett ökat förädlingsvärde. Företagsstöden är konkreta investeringsstöd i det enskilda
företaget. Projektstöd är där nyttan kommer många till del och
handlar om olika förutsättningsskapande insatser, t ex kompetensutveckling. Även Leader har satsat på att öka förädlingsvärdet.
Kart an visar omfatt-

stöd genom
leader
Skån e Nordväst Södra

0 st

1 st
0,2 milj kr

0 st

Skån e Nordväst Norra

0 st
2 st

MittSkån e

0,3 milj kr

Lag PH

0 st

Skånes Ess
Lundaland

0 st

Söderslätt
Ystad - Öst e rlen region e n

0 st

Beslutade
projektstöd

ningen av beviljade projekt som
har effekt på ett ökat
förädlingsvärde av jord- och
skogsprodukter genom Leader
2007 – 2011. Vi ser att projekt
med koppling till ökat
förädlingsvärde blivit vanligare
under 2012 än tidigare i
programperioden.
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 har 8 projekt beviljats
stöd, till ett totalt belopp på 4,7 miljoner kronor. Det
finns ytterligare projekt som har eller har haft effekter
på förädlingsvärdet, t ex kompetensutvecklingsprojekt
som stödjer mathantverkare. Dessa går att läsa om i
Case 7.

Beslutade
företagsstöd
– Företagsstöd kan beviljas med u pp till
30 % av kostnade n.

Kart an visar var i

Skåne beviljade företagsstöd
2007 – 2011 för att öka
förädlingsgraden har hamnat.
Tyngdpunkten ligger på
nordvästra Skåne där
Kullahalvön och Bjärehalvön
sticker ut. Under perioden har
totalt 136 skånska företag fått
stöd på totalt 50,9 milj kr.
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27 000 - 0,5 milj kr
0,5 milj - 1 milj kr
1 milj - 2 milj kr
2 milj - 3,8 milj kr
Skånes komm u n er
10 x 10 km

(Källa: Jordbruksverket)

Foto: Johnér/Magnus Ragnvid

InternationellT
– hur ser det ut i EU?

Flera av åtgärderna inom landsbygdsprogrammet har bäring på att öka förädlingsvärdet av landsbygdens produkter men tydligast koppling har åtgärden som vi kallar
Högre värde i jord- och skogsprodukter. Skåne sticker ut och har prioriterat detta högt
medan Sverige som helhet har valt en relativt liten budget för denna åtgärd.

Vi har tittat närmare på åtgärden Högre värde i jord- och skogsprodukter och i vilken utsträckning medlemsländerna har prioriterat denna åtgärd budgetmässigt.
Av diagrammet framgår att Sverige med drygt 7 % hör till de
länder som avsätter lägst andel av medlen inom axel 1 vilket är
insatsområdet som syftar till att stärka jord- och skogsbrukets
konkurrenskraft. Genomsnittlig andel inom hela EU är närmare
18 %. I Skåne har vi valt att prioritera insatser för att förädla
råvaruprodukter och motsvarande skånska siffra ligger på 23 %.
Om man ser till hela budgeten inom Landsbygdsprogram för
Sverige 2007 – 2013 används endast 1 % till åtgärder som syftar
till att höja produkternas värde.
Några av de nyare medlemsländerna som kan antas ha ett behov
av att öka kvalitén på sina produkter för att kunna konkurrera på
en öppen marknad satsar en förhållandevis hög andel av sina
budgetar för detta ändamål.
Av de länder som närmast kan jämföras med Sverige kan nämnas
att Danmark satsar närmare 20 % och Storbritannien 24 % på
åtgärder för att höja produkternas värde.
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Högre värde i jord- och skogsprodukter

An d e l a v a x e l 1

35%
30%
25%
20%

EU-s n itt

15%
10%
5%

Skåne

Sverige

Holland

Irland

Tyskland

Belgien

Luxemburg

Estland

Polen

Österrike

Finland

Ungern

Lettland

Frankrike

Tjeckien

Grekland

Litauen

Cypern

Malta

Italien

Danmark

Slovenien

Portugal

Slovakien

Storbritannien

Spanien

Bulgarien

0%
Rumänien

Andel av axel 1

andel av axel 1 som satsas på
att öka förädlingsvärdet
Budgetandel av axel 1 som satsats i åtgärden

Diagrammet visar budgetandel av axel 1 som
satsas i åtgärden Högre värde i jord- och
skogsprodukter
Sverige är det land som lägger minst andel av budgeten för
axel 1 på åtgärden Högre värde av jord- och skogsprodukter.
Irland och Holland har valt att inte utnyttja åtgärden alls.
(Källa till diagrammet: Rural Development in the European Union,
Statistical and Economic Information, Report 2011)
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Landsbygdsprogram
i EU
Va rje med l emslan d i EU ha r
e tt e l l 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 landsbygds progra m in o m 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 erin g görs gen o m d e n Europ 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.

Cirklarna visar
budgetfördelningen i
Sverige respektive EU
Budetfördelningen mellan axlarna
skiljer sig mellan medlemsländerna.
Axel 1 är den del av landsbygdsprogrammet som ska stimulera konkurrenskraft inom jordbruket, axel 2 ska
bevara och utveckla natur- och
kulturvärden samt bidra till att de
nationella miljökvalitetsmålen
uppfylls och axel 3 är de medel som
satsas på diversifiering och ökad
livskvalitet på landsbygden.
Sverige har valt att prioritera en liten
andel av totalbudgeten till axel 1
(ljusgul tårtbit). Sverige har lagt
7 % av budgeten i axel 1 till åtgärden
Högre värde av jord- och skogsprodukter vilket motsvarar 1 % av hela
budgeten inom landsbygdsprogrammet (hel cirklel).
(Källa till diagrammen: Rural Development
in the European Union, Statistical and
Economic Information, Report 2011)
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Sverige

Storbritannien med England
som exempel

Stöd kan ges i form av ett investeringsstöd till förädling av produkter
från jord- och skogsbruk inklusive
rennäring och trädgårdsnäring.
Stöd ska kunna utgå till följande
aktiviteter:
• förädling av jord- och skogsbruksprodukter,
• försäljning av förädlade jordoch skogsbruksprodukter (ej
marknadsföring),
• utveckling av nya produkter,
processer och tekniker.

Åtgärderna i England riktas till
mikro-, små- och medelstora
företag samt andra företag som är
särskilt lämpade för att höja lokala
produkters värde. Stöd kan ges till:
• öppna nya möjligheter på
marknaden för produkter från
jord- och skogsbruk med
tonvikt på kvalitet,
• introduktion av ny teknik och
innovationer,
• främja förädling och marknadsföring av jordbruks- och
skogsproduktion för förnyelsebar energi.

Danmark
Danmarks satsningar inom landsbygdsprogrammet liknar de Svenska både när det gäller omfattning
och inriktning. Det intressanta är att
Danmark även går in i EU:s stödprogram för att sälja (marknadsföra)
lantbruksprodukter inom EU, och
mot tredje land. På samma sätt har
grekiska olivodlare och italienska
frukt- och grönsaksproducenter fått
stöd från EU för att marknadsföra
sina produkter i Sverige. Sverige har
inte ansökt om EU:medel från detta
program.

Spanien
Även Spanien hör till de länder som
avsätter en förhållandevis hög
andel (26 %) av medlen inom axel 1
till åtgärder för att öka värdet av
jordbruksprodukter. Ett exempel är
regionen Murcia som varit framgångsrik när det gäller att utveckla
produktionen av grönsaker och
frukt. Här satsas närmare 50 % av
medlen inom axel 1 på utvecklingsinsatser och innovationer.
(Källa: Respektive lands landsbygdsprogram)

Leader

Sverige
Övrigt

Snitt EU

Leader
Axel 3

Axel 3

Övrigt

Axel 1

Axel 2

Axel 1

Axel 2

Framåtblick
En av Skånsk landsbygds viktigaste framtidsfrågor
är förmågan att öka värdet på de produkter som
odlas och produceras på landsbygden.
Förutsättningar finns genom vår bördiga åkermark,
god tillgång på vatten och en omfattande livsmedelsindustri! Men det finns också utmaningar.
Stark internationell konkurrens och svårigheter att
kommunicera skånska mervärden till konsumentens plånbok. Det finns också en ökad misstro för
livsmedelsproduktionen.
Framtiden måste ha stolta skåningar som är
ambassadörer för den inhemska produktionen. Vi
måste framöver satsa ambitiöst på att öka förädlingsvärdet i livsmedelskedjans alla led och bli
världsledande på en transparent produktion.
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forts.

Framåtblick
Positiva aspekter
Sveriges kornbod, lövskog
och innovationer
Skåne är Sveriges kornbod och en nationellt känd
matregion. Vi har bördig åkermark samt god tillgång på
vatten. Närheten till stora kundgrupper är påtaglig och
det blåser en trend för högkvalitativt lokalproducerad
mat. Skåne har kompetenta jordbrukare, omfattande
livsmedelsindustri och starkt växande matföretagande.

Ungefär en tredjedel av Skånes yta är skog. En stor del
av den arealen är lövskog. Virket från skogen förädlas i
storskalig industri utanför Skåne. Det finns potential för
småskalig förädling.
Länet har även en av världens bästa förutsättningar för
innovationer enligt OECDs studie 2012. Stora resurser
läggs på forskning och utvecklingsstöd.

Tydliga utmaningar
Internationell konkurrens

Bristande marknadskompetens

Idag är bara hälften av det vi äter i Sverige producerat i
landet. Vi har en stark internationell konkurrens. Konkurrenskraftiga livsmedel och råvaror måste ha hög kvalitet
och skapa tydliga mervärden för konsumenten. Vi
behöver kunna beskriva kvalitetsegenskaper av
betydelse och vad som är särskiljande för de skånska
produkterna för konsumenten.

Vi behöver i alla länkar i livsmedelskedjan fundera på
om just jag kan öka förädlingsvärdet på min råvara
och få ut ett högre pris. Våra producenter behöver bli
vassare på sin marknadskompetens och förstå sin kunds
behov.

Allt färre sågverk
Ökat misstroende
Det finns en tydlig trend att konsumenter ställer allt
högre krav på schyssta varor som producerats schysst.
Misstroendet för matproduktionen ökar. Äkthet, miljömedvetenhet, etisk produktion och avsaknad av konstlade tillsatser blir allt viktigare när konsumenten väljer i
butikshyllan. Vår produktion från jord till bord
behöver bli mer transparent och redan i odling
producera specifika kvalitéer som motsvarar
kvalificerade konsumentkrav.
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Skånsk sågverksindustri på lövträdsområdet är
nästan helt borta och tidigare tradition kring småskalig
träförädling i skogsbruket behöver förnya sin utvecklingskraft. Det gäller bl a att få entreprenörer, skogsägare och kunder att hitta varandra.

Stolthet
Skåningarna är stolta över skånsk mat och dryck. De
är inte bara viktiga ambassadörer utan väljer i stor
utsträckning inhemskt odlade livsmedel.

Excellent och unikt
Skåne kommunicerar och kännetecknas av excellenta livsmedelsprodukter. Vi beskriver, bevarar och
utvecklar smart det som är unikt hos dessa.

Miljömässigt och etiskt hållbara
produktionsmetoder

Foto: Johnér/Roine Magnusson

Önskade framtidsscenarier

Skåne är världsledande avseende produktion av
råvaror med hög kvalitet när det gäller miljömässigt och
etiskt hållbara produktionsmetoder. Detta mervärde ser
och betalar konsumenten för. Hela livsmedelskedjans
produktion är genomlyst och transtparent genom ett
system som präglas av enkel hantering och kommunikativ slagkraft.

Marknadskompetens
Hög prioritet och gemensamma
strategier
Förädlingsvärdeshöjande insatser prioriteras högt
vid stödinsatser och samverkan kring utvecklingsinsatser
för skånsk livsmedelsnäring fungerar väl. Det gäller
samverkan mellan de mindre företagens innovationskraft och de större företagens marknads- och logistikkompetens, fler kontaktytor mellan forskning och
företag samt att vi har gemensamma strategier för
livsmedelsnäringens tillväxt.

Kund- och marknadskunskapen hos lantbruks- och
skogsbruksföretagen är stark och syns i branschens
utvecklingssatsningar.
Vi ser tecken på att småskalig träförädling följer den
utveckling vi sett de senaste 5-10 åren för skånsk
småskalig livsmedelsförsörjning. Det finns marknad för
lokal småskalig träförädling med ett brett trädslagsutbud.

Lokal mat i offentlig sektor
Skånsk mat och matinnovationer är en viktig faktor i
offentliga sektorns hälsoansvar men även som inlärningskatalysator i skola. Vi använder maten i högre
utstreckning som pedagogiskt verktyg i skolan men ser
även näringsintaget under skoldagen som en viktig
grundsten i elevens inlärningsförmåga.
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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

Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling: Europa
investerar i landsbygdsområden

Länsstyrelsen Skåne 2013. Foto: Om inget annat anges Kristina Larsson och Åke Högman. Version 1.

Skånsk Landsbygdskraft!

