
Med mål och 
marknad i sikte  
- att bygga och utveckla verksamhet 
för förädling och/eller försäljning av 
livsmedel på gården 



Med mål och marknad i sikte – kurspaket 
Kalmar-Kronoberg-Blekinge 

Är du primärproducent* och har tankar på att utöka din verksamhet med förädling på gården? 
Vill du själv sälja en del av produkterna genom t.ex. torghandel, i egen butik eller på nätet? 
Då är detta ett fint erbjudande till dig!

www.hushallningssallskapet.se

* Utöver produktion kopplat till djurhållning 
och odling, avses insamling av bär, jakt samt 
fiske och fiskodlingar.

Om kurspaketet
Hushållningssällskapet erbjuder ett kurspaket delfinan-
sierat av Jordbruksverket och Europeiska jordbruksfon-
den för Landsbygdsutveckling.

I paketet, som består av fyra kursdagar, får du möta 
rådgivare inom kompetensområdena bygg, ekonomi, 
landsbygdsutveckling och mat (livsmedelshygien). 
Föreläsningar varvas med workshops, inspiration och 
goda exempel, och du arbetar med det egna företaget 
som utgångspunkt.

Målet är att du efter kursens slut har underlag för 
beslut om hur du går vidare med utveckling av din 
verksamhet, underlag för ekonomiska kalkyler för 
byggnader, prissättning och beräkningar av lönsamhet, 
underlag för att upprätta en marknadsplan samt ökad 
kunskap om hur du presenterar dina varor och din 
verksamhet.

Kursdel 1: Marknad och produkt • 14/12 9.00-
ca 17.00 • PLATS: Kosta Boda Art Hotel, Kosta 
(med fri tillgång till deras SPA-avdelning, och förmånligt 
erbjudande för dem som vill övernatta).
Du får möjlighet att definiera marknader, marknads-
segment och trender. Du får ökade kunskaper i hur du 
hittar och definierar nya kundsegment (från privata 
kunder till grossister och offentlig sektor), hur varan 
kan differentieras och hur du väljer affärsmodell utifrån 
produkt och kundsegment. Du får också påbörja arbetet 
med en egen marknadsplan.

Kursdel 2: Ekonomi med tydliga mål • 11/1    
9.00-ca 17.00 • PLATS: Kalmar Slott
Du får ta fram konkreta mål för din verksamhet. Du får 
praktiskt och med eget underlag ta fram kalkyler för 
hur mycket du behöver sälja/producera för att nå till-
räcklig lönsamhet. Du får kunskaper om vilka faktorer 
som ingår i en investeringskalkyl och hur investeringar 
påverkar framtida lönsamhet.

Kursdel 3: Anläggningar och livsmedelshantering 
• 24/1 9.00- ca 17.00 • PLATS: Villa Solbacken 
i Kalmar
I kursen får du kunskap om vilka regler som gäller för 
att bygga någon form av anläggning för din verksam-
het. Du får också grundläggande kunskaper om livs-
medelslagstiftning, livsmedelshygien och egenkontroll.

Kursdel 4: Inspirationsdag med goda exempel v. 9
Erfarna personer berättar om hur de har gått tillväga i 
uppstart och utveckling, delar med sig av succéer och 
fallgropar, samt ger dig goda tips på vägen.

Start: December, 2017 | Ort: Kosta Boda och Kalmar

Pris: 2000 SEK exkl. moms för hela kursen 
eller 700 SEK exkl. moms per kurstillfälle vid 
deltagande i enstaka kurser. Deltagare som 
deltar i hela programmet har förtur.

Sista anmälningsdag är 7/12-17 
begränsat antal platser. Anmälan är bindande.

Anmälan och frågor
Pernilla Sjögren, 072-351 50 68
pernilla.sjogren@hushallningssallskapet.se


