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1.1 Bakgrund 
Under hösten 2005 stod det alltmer klart att det 
nya LBU programmet som planeras starta i januari 
2007 bland annat skulle fokuseras på utveckling 
av företagsamhet inom området småskalig 
livsmedelsförädling. På Länsstyrelsen i Västra 
Götaland ville man se över hur man i det nya 
programmet skall kunna erbjuda stöttning till de 
företag som vill påbörja eller vidareutveckla sitt 
arbete med livsmedelsförädling. En idé som 
väcktes var att etablera ett regionalt resurscentrum 
för småskalig livsmedelsförädling i Västra 
Götaland med uppgift att försörja regionen och 
dess företagare med den kunskap som behövs. 
Som inspiration för detta kan Eldrimner i 
Jämtland eller Livstek på Gotland sägas ha varit. 
 
Länsstyrelsen lade ut ett uppdrag på 
Hushållningssällskapet Skaraborg att under 
hösten 2005 fram till och med sommaren 2006 göra 
en förstudie där man undersökte behov och 
förutsättningar för att etablera detta regionala 
centrum. Det är detta arbete som nu här 
presenteras. 
 

1.2 Utgångspunkter 
Varför tror vi att det kan behövas ett regionalt 
resurscentrum för småskalig livsmedelsförädling i 
Västra Götaland? 
 

 Jordbrukspolitiken förändras. Många 
lantbrukare ser sig idag om efter alt-
ernativa försörjningsmöjligheter på grund 
av dålig lönsamhet från det rena 
produktionsjordbruket. Förädling av de 
egna produkterna är ett tänkbart 
alternativ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 Det står alltmer klart att det nya LBU 

programmet kommer att få stort fokus på 
livsmedelsförädling och utvecklande av 
företagsamhet inom detta område. Därför 
är det av vikt att vi i Västra Götaland 
organiserar oss på så sätt att vi kan 
erbjuda en god stöttning till de företag 
som vill påbörja eller vidareutveckla sitt 
arbete med livsmedelsförädling på ett 
praktiskt och konkret sätt. 

 
 Nya lagar har trätt i kraft den senaste 

tiden, inte minst inom hygienområdet. 
Det är viktigt att vi hjälper småföretagen i 
vårt område att hänga med i denna 
utveckling. 

 
 Västra Götaland är ett av landets största 

livsmedelsregioner och här bör det finnas 
tillräckligt stort underlag av lantbrukare 
och övrigt företagande med intresse för 
branschen för att motivera en särskild 
satsning på ett resurscentrum. 

 
 Arbetssättet hittills i Västra Götaland har 

lett till ett flertal större projekt och initiativ 
på delregional nivå och helhetsbilden är 
därför idag splittrad vad gäller behov och 
möjligheter. Vi behöver bättre sam-
ordning för att framöver kunna arbeta 
mer effektivt med våra långsiktiga 
strategier. 

 
 

1. Bakgrund och 
utgångspunkt 
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2.1 Målsättning 
Den övergripande målsättningen med denna 
förstudie är att utreda hur man från företagarnas 
sida upplever behovet av stödjande insatser och 
samordning vad gäller kompetens och småskalig 
livsmedelsförädling. Samtidigt vill vi föra en 
diskussion med de aktörer och organisationer i 
Västra Götaland som kan och vill vara med och 
bidra till en bättre kompetensförsörjning till 
företagarna i regionen, t ex SIK, SLU och BYS. 
Genom kontakter med dessa aktörer vill vi visa på 
vilka förutsättningar som finns för att möta de 
behov som uttrycks av företagen. Sammantaget 
hoppas vi att detta material skall utgöra ett bra 
och väl förankrat beslutsunderlag för ställnings-
tagandet om och hur man skall arbeta vidare med 
frågan om ett regionalt resurscentrum i Västra 
Götaland. 

2.2 Organisation 
Arbetet med förstudien har genomförts av Malin 
Lundqvist och Mats Olsson. Vid intervjuerna med  
företagen har vi i Sjuhärad haft hjälp av Peter 
Drotz (HS Sjuhärad) och i Fyrbodal har vi haft 
hjälp av Karin Jochnik och Christina Börjeson (HS 
Väst). I projektet har vi också haft hjälp av Ove 
Konradsson och Berit Nordlander på Läns-
styrelsen, som utgjort referens- och avstämnings-
grupp. 
 

 

 

2.3 Förstudiens upplägg och genom-
förande 
Förstudien har genomförts i två steg, där det 
första handlade om att se på behovssidan och det 
andra på vilka förutsättningar vi har i Västra 
Götaland för att möta dessa behov. 
 

 
Steg 1 Behov 
Vilka behov upplever de småskaliga livsmedels-
förädlarna i Västra Götaland? Hur skulle de vilja 
se att samhället prioriterade sina insatser med 
syfte att stödja dem? 
 
För att få svar på detta så har vi genomfört ett 40-
tal intervjuer med företagare i Västra Götaland. 
För komplett lista över de företagare som 
intervjuats se bilaga tre. 
 
Vi har genomfört intervjuer med företagare ifrån 
följande branscher: 

 Mejerier 
 Kött och chark 
 Bagerier 
 Frukt och grönt 
 Fisk 
 Vinäger och oljor 

 
Vi har valt att intervjua företagare över hela 
Västra Götaland. Urvalet har gjorts på så sätt att vi 
fångat in både nystartade och erfarna företagare. 
Vi har intervjuat företag av kategorin bisyssla 
samt de som har ett flertal anställda.  
 

Steg 2 Förutsättningar 
Förstudiens andra del handlar om att utreda vilka 
förutsättningar som finns i Västra Götaland för att 
möta de behov som framkommit i intervjuerna 
med företagarna. Rent konkret så handlar det om 
att identifiera och föra diskussion med de aktörer 
som finns etablerade i Västra Götaland och som 
skulle kunna tänkas bidra till innehållet i ett 
resurscentrum. Resultaten från dessa intervjuer 
presenteras i kapitel fyra 
 
Huvudfrågorna för dessa diskussioner ärr: 
Vad är er uppfattning om behovet av ett 
resurscentrum för småskalig livsmedelsförädling i 
Västra Götaland? Vad ser du att er organisation 
skulle vilja bidra med i ett sådant centrum? Vilken 
är er roll?  
 

2. Förstudiens upplägg
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3.1 Intervjuer med företag inom 
småskalig livsmedelsförädling 
Första steget mot ett var att utreda om företagen 
verkligen hade behov av och önskemål om ett 
regionalt resurscentrum för småskalig livsmedels-
förädling i Västra Götaland. Vi genomförde 40 
intervjuer i Västra Götaland med företag inom 
branscherna bageri, mejeri, kött och chark, frukt 
och grönt och i viss mån även fisk samt vinäger 
och oljor. Vi ställde frågor kring områden som 
kompetensutveckling, informationsbehov, nätverk 
och dyl (hela frågeformuläret är bifogat i Bilaga 1, 
samt sammanställning av alla frågorna i Bilaga 2). 
Vår ambition har även varit att få erfarenhets-
mässig spridning på företagen, vi hade därför med 
både nystartade och erfarna företag från varje 
bransch. 
 

3.2 Behov av resurscentrum? 
Den absolut avgörande frågan som vi ville ställa 
till företagen var om de upplevde att det fanns 
behov av ett resurscentrum. En övervägande 
majoritet (82 procent) svarade ja på den frågan. 
Många upplevde att kartan med aktörer på 
området småskalig livsmedelsförädling var 
väldigt splittrad, med många olika initiativ och de 
tyckte det vore önskvärt om någon tog ett 
helhetsgrepp om frågan.  
 
Vi frågade också om det var många som hade 
besökt Eldrimner i Jämtland och hälften av de 
tillfrågade hade varit där och många övriga hade 
hört talas om det. Att så många har åkt ända till 
Jämtland för att delta i deras utbildningar tolkade 
vi som att behovet av ett regionalt resurscentrum 
är stort och att ett sådant skulle utnyttjas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Finns det behov av att etablera resurscentrum 
för småskalig livsmedelsförädling i Västra 

Götaland?

82%

8%

10%

Ja
Nej
Vet ej

 

3.3 Mentorskap och erfarenhetsutbyte 
Under hela processen med utredningen om ett 
resurscenter har tankar kring att använda befintlig 
kunskap hos företagen för kompetensutveckling 
för nystartade och som inspiration för ännu ej 
existerande företag funnits. Tanken väcktes på 
studiebesöket i Jämtland där man har börjat jobba 
med mentorskap där erfarna företagare i en 
bransch agerar mentorer åt yngre företag i samma 
bransch. 
 
Ganska överraskande var att huvuddelen, 75 
procent, av företagen positiva till att agera 
mentorer. 70 procent kunde tänka sig att ha en 
praktikant och 54 procent skulle kunna tänka sig 
att upplåta sina lokaler för utbildnings-
verksamhet. Alla frågor var ställda utifrån att det 
fanns ersättning med i bilden. 80 procent av alla 
tillfrågade tyckte att det hade varit värdefullt att 
ha en mentor när de var nystartade. 
 

Skulle Du kunna tänka dig att vara mentor åt 
andra?

75%

15%

10%

Ja
Nej
Vet ej

 
 

3. Förstudien Steg 1 - Finns det behov av 
ett regionalt resurscentrum för småskalig 

livsmedelsförädling? 
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3.4 Mobila provkök 
På Eldrimner har de sk mobila provkök. Syftet 
med dessa är att småföretagare ska kunna komma 
igång och testa sin affärsidé innan de behöver 
hyra eller bygga en egen anläggning. Nästan 60 
procent av de tillfrågade ansåg att idén att 
införskaffa sådana hit till Västra Götaland var bra. 

Är idén med mobila provkök te x mejerier och 
slakterier bra?

59%23%

18%

Ja
Nej
Vet ej

 
På frågan vilket som var en lagom lång hyrtid för 
dylika provkök varierade svaren väldigt mycket. 
Det beror dels på att behoven varierar väldigt 
mycket utifrån vilken bransch företagen var i. Dels 
på att frågan inte var glasklart ställd och att man 
tolkade användningen av ett provkök på olika 
sätt. 
 

Vad är lagom hyrtid för ett mobilt provkök?

20%

25%

15%

25%

10%
5%

Veckovis
3 månader
6 månader
1 år
2 år
3 år

 

3.5 Behov av kompetensutveckling 
Då vi ser att en stor uppgift för resurscentrumet är 
att samordna all utbildning relaterad till småskalig 
livsmedelsförädling gällde ganska många av 
frågorna behovet av kompetensutveckling. Vi bad 
de intervjuade att ta ställning till hur stort 
utbildningsbehov de ansåg sig ha inom ett antal 
områden på en skala från ett till fem där ett 
betydde inget behov och fem betydde mycket stort 
behov. 
 

Svaren visade på att ungefär hälften av de 
tillfrågade ansåg sig ha stort eller mycket stort 
behov inom områdena produktutveckling, 
testproduktion, förpackningsutveckling, kvalitets-
säkring, marknadsföring och försäljning. Över 50 
procent ansåg sig ha stort eller mycket stort behov 
av att få hjälp och stöttning när det gällde krav 
från myndigheter. Något färre upplevde att 
behovet var stort eller mycket stort av 
kompetensutveckling inom driftekonomi och 
byggnadsrådgivning. Skälet till att intresset för 
utbildning inom driftsekonomi är så lågt beror på 
att de flesta har svarat att de har hjälp från något 
håll på det området och därför inte är intresserade 
av detta. Det var endast 15 procent som upplevde 
stort eller mycket stort behov av kompetens-
utveckling inom den direkta råvaruproduktionen. 
 

Kompetensutvecklingsbehov hos alla 
tillfrågade företag
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Vi tyckte även att det var intressant att dela upp 
företagen i äldre än fem år och yngre än fem år för 
att se om det skilde sig något åt gällande behovet 
av kompetensutveckling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generellt sett så är det något fler nystartade 
företag som uttryckt stort eller mycket stort behov 
av kompetensutveckling. Intressant, men kanske 
naturligt är att dubbelt så många nystartade som 
äldre företag tycker sig behöva utbildning inom 
råvaruproduktionen. Det är 20 procent fler nystar-
tade företag än äldre som anser sig behöva 
kompetensutveckling/stöd inom försäljning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På frågan om vilket upplägg på utbildningarna 
som skulle passa bäst om företagarna själva fick 
välja var det bara tio procent som svarade att de 
kunde tänka sig längre sammanhängande 
utbildningar. Resten önskade endagsutbildningar 
eller längre utbildningar, men uppdelat på fler 

tillfällen. Detta bekräftar ju svaret på frågan om att 
behovet av ett regionalt resurscentrum är stort. 
Företagarna kan inte vara borta från sina 
verksamheter någon längre tid. 
 

Vilket upplägg när det gäller utbildningar skulle 
passa dig bäst?

55%35%

10% Endagsutbildningar

Längre utbildningar
uppdelade på flera
tillfällen
Längre
sammanhängade
utbildningar

 

3.6 Informationsbehov 
Vi avslutade våra intervjuer med några frågor om 
tillgång på branschrelaterad information. Över 80 
procent svarade att de tyckte att de hade god 
tillgång på information. Något förvånande kanske 
mot bakgrund att många tyckte att bilden av 
aktörer inom området småskalig livsmedels-
förädling är splittrad.  
 

Känner Du att du har god tillgång på information 
om vad som händer och vad som erbjuds företag 

i din bransch?

82%

18%

Ja
Nej
Vet ej

 

Kompetensutvecklingsbehov hos företag 
äldre än 5 år
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I stort sett alla kanaler används för att hålla sig 
uppdaterad med vad som händer inom den egna 
nischen. 
 

Genom vilka kanaler får du information?

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%

Nyhetsbrev Tidningar Internet Möten Övrigt
 

3.7 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan man säga att resultaten 
från intervjuerna visar att de intervjuade 
företagarna upplever ett behov av ett resurs-
centrum regionalt i Västra Götaland. 
 
De allra flesta företag känner att de behöver 
kompetensutveckling inom olika områden, men 
de har inte möjlighet att vara borta från sin prod-
uktion någon längre tid. 
 
Många tycker att idén med mobila provkök är bra 
och att det säkert kan vara användbart för 
nystartade livsmedelsförädlare. 
 
Intresset för att arbeta med mentorskap och 
praktikplatser som komplement till traditionella 
utbildningar var stort. De allra flesta uttryckte att 
det hade varit önskvärt med en mentor när de var 
nystartade och många kunde tänka sig att agera 
mentor åt andra mindre erfarna företagare.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Resurscentrum för småskalig livsmedelsförädling i Västra Götaland 

 7

 
 

4.1 Intervjuer med organisationer och 
intressenter  
Utifrån de behov som uttryckts av de 40 företagare 
som intervjuats i steg 1 så vill vi här föra en 
diskussion med de etablerade aktörer och 
intressenter i Västra Götaland. Vilka förut-
sättningar har vi att möta upp de behov som 
uttryckts av företagarna? Vad är deras syn på 
tankarna kring ett resurscentrum? Vilken roll ser 
de att deras organisation har? Hur kan de bidra? 
 
För att ge en bakgrund till vilka insatser som 
redan idag görs på området och vad som erbjuds 
småskaliga livsmedelsförädlare ger vi här också 
en kortfattad presentation av några viktiga 
aktörer. 
 

4.2 Eldrimner 
Eldrimner är ett resurscentrum för småskalig 
livsmedelförädling utanför Östersund i Jämtland. 
Eldrimner har funnits i 10 år och har sedan 2005 
ett nationellt uppdrag att sprida kunskaper och 
erfarenheter på området småskalig hantverks-
mässig livsmedelsförädling. Eldrimner ska bidra 
till att nya företag startas och att redan existerande 
företag kan utvecklas och om de vill växa och bli 
större. Eldrimners metod är att förmedla anpassad 
kunskap. Praktiska och teoretiska kunskaper 
länkas samman med känsla och passion för det 
man gör. 
 
Eldrimner arbetar utifrån ett tydligt underifrån-
perspektiv. Det innebär att centret i stor utsträck-
ing arbetar med olika former av utvecklingsträffar 
och rådslag för att lyssna av företagens behov. 
 
Eldrimner ska också stödja uppbyggnaden av 
regionala resurscentrum runt om i landet. Tanken 
är att alla som vill bli producenter av småskalig 
hantverksmässigt framtagna livsmedel ska ha nära 
till den hjälp de behöver för att utveckla sina 
företag. Man försöker också arbeta med ett 
nätverk av erfarna företag inom olika områden 
som ska kunna ha rådgivning lokalt. 
 
 
 

 
 
 
Kategorier inom småskalig livsmedelsförädling 
där Eldrimners mål är att ha en expert inom varje 
område: mejeri, charkuteri, bär och grönsaker, 
bageri. De arbetar nästan alltid branschspecifikt 
när de arrangerar kurser och utbildningar. 
 
Våra reflektioner efter besöket på Eldrimner 
Projektledaren Bodil Cornell är en färgstark och 
handlingskraftig person. Att hon som person står 
bakom varumärket Eldrimner har säkert bidragit till att 
det är så starkt som det är. Att varumärket i sig är 
starkt är viktigt när någon är på gång att starta en 
verksamhet inom området och direkt vet att det är till 
Eldrimner man ska vända sig för att få hjälp. 
 
Kunskapen på Eldrimner och på Rösta som naturbruks-
skolan heter där centrumet ligger, är mycket väl 
utvecklad kring ysteriverksamhet, med mobila 
mejerivagnar och en fast lokal för produktutveckling. 
Dessutom så åker man på studiebesök till Frankrike 
varje år och besöker en ystningsexpert. Denna kunskap 
som man utvecklat genom åren finns ju ingen 
anledning att bygga upp regionalt i Västra Götaland. 
Målet är att kunna dra nytta av kunskapen på 
Eldrimner kanske genom distansutbildningar eller att 
de kommer ner hit eller på något annat sätt. 
 
Hantverksfokuset är mycket viktigt på Eldrimner. Det 
har säkert med deras långa tradition av bland annat 
getysteri i Jämtland att göra och det känns inte lika 
relevant att göra den avgränsningen här hos oss.  
 
Eldrimner hade inte arbetat direkt med 
marknadsföringsbiten, mest beroende på att det hade 
funnits ett projekt med syfte att marknadsföra 
lokalproducerad mat från Jämtland under ett 
gemensamt varumärke. Men på frågan om vad man 
hade önskat att Eldrimner skulle ha jobbat mer med så 
svarade en företagare att det i så fall skulle vara med 
marknadsföring. 
 
Samtal med Kerstin Johansson, Knätte, Svergiges 
Gårdsmejerister och representant i Eldrimners 
ledningsgrupp 
Eldrimner har som uppdrag att arbeta regionalt. Detta 
innebär att de gärna förlägger utbildningar ute i landet 
och tar samma betalt av företagarna oavsett var den går 

4. Förstudiens steg 2 –
vilka kan och vill delta? 
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av stapeln. Skulle därav gärna samarbeta med ett 
regionalt resurscentrum i Väsrta Götaland. 
 
Det är viktigt att stimulera att det startas nya företag 
inom småskalig livsmedelsförädling. Om ett resurs-
centrum kan arbeta med handledning, stöd, information 
och kunskapsförmedling så gynnar det hela branschen. I 
dagsläget är efterfrågan så stor att det inte finns någon 
direkt konkurrentsituation och då är det viktigare att 
arbeta på att alla som arbetar med förädling i någon 
form håller en viss kvalitet. 
 
Det viktigaste i ett uppbyggande av ett resurscentrum 
är att få företagarna att känna sig delaktiga och att de 
känner att det är angeläget att engagera sig och känner 
att de bidrar med något. Det är därför Eldrimner 
fungerar så bra. 
 
Viktigt att de som arbetar med resurscentrumet har 
klart för sig att företagen står i centrum. Frågor som 
Varför gör vi det här? Vad syftar det till är viktigt. 
 
Det är mindre viktigt för företagarna vem som är 
huvudman för ett resurscentrum utan det som är 
viktigt är att det administrativa fungerar med ev 
provkök, kurser och labb. 
 
En styrgrupp bör bestå av representanter från olika 
typer av branscher och även av både gamla och nya 
företag.  
 

4.3 LivsTek  
LivsTek har liksom Eldrimner ett nationellt 
uppdrag att arbeta med småskalig livsmedels-
förädling sedan 2005. 
 
LivsTek erbjuder stöd från idé till marknads-
introduktion av nya produkter. LivsTeks tjänster 
är marknads- teknisk-, kvalitets- och produkt-
utveckling inom livsmedelsområdet. De vill ge 
god, bred kunskap på företagens nivå och 
målgruppen är små och medelstora företag 
livsmedelsföretag i hela Sverige. Definitionen på 
små och medelstora företag som används är 0-50 
anställda. 
 
LivsTek har stor industriell erfarenhet som kan 
appliceras på småskalighet. De gör således inte 
den avgränsningen mot hantverksmässig 
produktion som Eldrimner gör. En annan 

målsättning som man har på sina insatser är att 
LivsTek vill ge ett helhetsperspektiv på prod-
uktionen. 
 
Av företagen krävs att: 

• De arbetar med att utveckla sin affärs-
mässighet och lönsamhet 

• De har ett levande kvalitetsarbete 
• Arbetar strukturerat med produktion och 

produktutveckling – dokumenterat! 
• Det är en fördel om de samverkar med 

andra livsmedelsföretag 
 

Ett exempel är att för att få vara med i Varumärket 
Produkt Gotland krävs att man gått HACCP-kurs. 
 
Erfarenheter efter studiebesöket på LivsTek 
Den mest påtagliga och nyttiga erfarenheter vi tog med 
oss från Gotland var att trots sitt likartade uppdrag så 
arbetar Eldrimner och LivsTek på ganska olika sätt. 
LivsTek har inte den hantverksmässiga avgränsningen 
som Eldrimner utan har mer lönsamhet och 
affärsmässighet i fokus. LivsTek arbetar inte heller med 
branschspecifika nätverk. Folk från olika branscher har 
oftast mycket att ge varandra i ett erfarenhetsutbyte 
resonerar de. Det finns branschspecifika nätverk, men 
ofta är de små inte med där – det blir för dyrt att åka på 
möten etc. 
 
LivsTek arbetar utifrån devisen att det är viktigt att 
företagens behov och efterfrågan styr resurscentrumet. 
Det är inte bara att köra en kurs i HACCP utan målet 
med utbildning är att företaget ska ha en 
utvecklingsplan klar. 
 
Det är viktigt med regionala aktörerna som har kontakt 
med experterna och kan lotsa vidare. Resurscentrumets 
nätverk är jätteviktigt för att lotsa vidare.  
 
LivsTek upplever att de små och medelstora företagen 
har problem med och vill ha hjälp med miljö- och 
hälsoskyddsfrågor, distribution och även att lösa 
tekniska problem. 
 
LivsTek skulle gärna bidra till ett regionalt 
resurscentrum i Västra Götaland genom att förlägga 
kurser här. 
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4.4 Västra Götalandsregionen, 
Miljösekretariatet 
Miljönämnden i Västra Götalandsregionen tar 
initiativ till och ger stöd till insatser för en bra 
miljöutveckling i Västra Götaland. Det sker främst 
genom samverkan med kommuner, näringsliv och 
andra aktörer samt stöd till projekt, men också 
genom internationellt samarbete. 
 
Samtal med Berit Mattsson 
Berit är positiv till tankarna på ett resurscentrum och 
betonar vikten av att de stora initiativen i regionen drar 
åt samma håll. Inom Västra Götalandsregionen har 
man den senaste tiden initierat ett arbete med syfte att 
studera logistikproblematiken för den småskaliga 
näringen, man har dessutom gjort insatser riktade mot 
handeln i syfte att stödja det småskaliga och närodlade.  
 
Eventuellt skulle man kunna tänka sig en fördelning 
där Länsstyrelsen är huvudfinansiär av resurs-
centrumet som fokuserar sina insatser direkt mot 
företagen samtidigt som Västra Götalandsregionen 
leder satsningarna gentemot handeln samt fortsätter 
arbetet med att hitta hållbar logistikorganisation inom 
västra Götaland. 

4.5 SIK 
SIK - Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB, är 
ett industriforskningsinstitut. Institutet är från den 
1 januari 2005 ett dotterbolag till SP Sveriges 
Provnings- och Forskningsinstitut. SIKs syfte är att 
stärka livsmedels- och bioteknikföretagens 
konkurrenskraft. 
 
SIK har en omfattande konsultverksamhet i vilken 
de använder sin forskning för att lösa 
industriproblem och medverka i utvecklings-
arbete. Det kan t ex gälla process- och prod-
uktutvecklingsuppdrag kring frågor som rör 
kvalitet, produktionssäkerhet, produktions-
effektivitet samt miljö. SIK ger också råd och 
service i FoU-frågor. 
 
SIK har ett brett utbildningsprogram för industrin, 
såväl i form av öppna kurser som skräddarsydd, 
företagsintern utbildning. Dessutom medverkar 
de i grund- och doktorandutbildningen vid 
universitet och högskolor i bland annat Göteborg, 
Lund och Uppsala. Institutionen för Livsmedels-

vetenskap vid Chalmers Tekniska Högskola är 
förlagd till SIK. 
 

 

4.6 MeNy 
MeNy är ett samarbete mellan universitet, hög-
skola och institut med stöd av KK-stiftelsen. De 
arbetar för att öka kontaktytorna mellan forskning 
och livsmedels- och bioteknikindustrin. 
MeNy riktar sig till små och medelstora företag 
inom livsmedels- och bioteknikbranscherna i 
Sverige. De arbetar för att stärka företagens 
utvecklingskraft genom att koppla samman 
industrin med forskarvärlden på nya sätt. 
Verktygen är webbaserade utbildningar, MeNy-
cirklar och mentorskapsprogram. De senaste 
forskningsrönen tydliggörs och förmedlas så att 
de omedelbart kan omsättas i praktisk handling 
ute i industrin. 
 
Samtal med Yngve Andersson på SIK och MeNy 
Yngve uttrycker sig positivt till tankarna på ett 
resurscentrum i Västra Götaland. Han ser en tydlig 
roll för SIK att vara en av organisationerna som kan 
bidra med tillförsel av kunskap och kompetens. De 
resurser som SIK förfogar över i form av lokaler och 
kunskap t ex. 
 
Yngve säger vidare att han tror att kunskapen bland de 
mindre företagen har varit låg om den hjälp och 
assistans som faktiskt erbjuds. 
 
SIK erbjuder kompetensuppbyggnad i form av 
långsiktig, industriellt anpassad forskningsverksamhet 
genom uppdragsverksamhet, seminarier och 
utbildningar. 
 
Yngve kan tänka sig att sitta med i en referensgrupp 
och delta i den fortsatta processen. 
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4.7 Livsmedel i Väst 
Den ideella föreningen Livsmedel i Väst bildades 
år 1998 efter ett gemensamt initiativ från olika 
företrädare inom industri, utbildning, forskning, 
branschorganisationer och samhälle i syfte att 
stärka livsmedelsindustrin i Västsverige och ge 
den ett ansikte. Styrelsen för Livsmedel i Väst 
består av organisationerna, Länsstyrelsen Västra 
Götaland, Livsmedelssamverkan Skaraborg (varav 
anslutna kommuner Falköping, Skara, Götene, 
Lidköping, och Skövde), Fiskbranschens Riks-
förbund, AnalyCen Nordic AB, SLU Skara, Västra 
Götalandsregionen, Brämhults Juice AB, SIK, 
Business Region Göteborg AB, LRF, Chalmers inst. 
för livsmedelsvetenskap. 
 
Syftet med föreningen är ”Att medverka till en 
förstärkning av livsmedelsnäringen i Västsverige 
genom att initiera utvecklingsprojekt och 
samverkan mellan industri, kommunala, regionala 
och statliga organisationer, FoU-resurser och 
utbildningsorgan”. 
 
Föreningen verkar för att göra industrin och dess 
behov tydliga genom att bilda nätverk och öka 
samverkan mellan olika intressenter inom 
livsmedelsområdet i Västsverige. 
 
Samtal med Inger Simon, verksamhetsansvarig 
Inger anser att tankegångarna på ett centrum är 
intressanta och anser att de ligger väl i linje med 
Livsmedel i Västs uppdrag. Hon ser det som angeläget 
att både Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen 
står bakom en sådan satsning om den skall kunna bli 
framgångsrik. 
 
Hon säger vidare att länet är stort och att man måste 
fundera över hur man skall organisera arbetet så att 
verksamheten når ut över hela ytan. Eventuellt skall 
man arbeta utifrån delregionala noder. Hon betonar 
också vikten av företagarinflytande så att företagarna i 
Västra Götaland känner att det blir ett centrum för 
dem. 
 
Inger ser Livsmedel i Väst som en tänkbar organisation 
som kunde ges uppdrag att ansvara för centrumets 
verksamhet. Livsmedel i Väst är en neutral plattform 
där många av regionens intressenter inom det här 
området finns representerade, dessutom ligger det väl i 
linje med deras affärsidé. 

 

4.8 BYS (Biologiska Yrkeshögskolan) samt 
Agroväst 
BYS levererar idag kvalificerade utbildningar 
inom området Livsmedel företagande & kvalitet. 
Utbildningarna vänder sig framförallt till dem 
som vill starta ett eget företag inom området. I 
utbildningen varvas teori och praktik. 
 
Agroväst Livsmedel AB är ett dotterbolag till 
föreningen Livsmedel i Väst. Deras uppdrag är att 
främja utvecklingen inom lantbruksanknutna 
näringar och livsmedelsindustri genom rekryt-
ering, kompetensutveckling och stöd för entre-
prenörskap. Agroväst ansvarar dessutom för BYS. 
 
Samtal med Bo Dahlman, Petra  Rubinstein samt 
Mats Emilsson 
Bo, Petra och Mats ser samtliga positivt på tankarna 
kring ett resurscentrum i Västra Götaland. De ser BYS 
som en naturlig leverantör av kompetens då de har 
mångårig erfarenhet inom området. BYS har stor vana 
att leverera kompetens på en verklighetsnära nivå säger 
Petra Rubinstein  Bo säger att han tydligt ser ett behov 
av samordning inom området och säger att BYS skulle 
vara intresserade av att delregionalt för Skaraborg vara 
ansvarig för kontakten med företagarna i området. 
 
Mats Emilsson från AgroVäst ser Skara som den 
naturliga platsen för ett centrum med tanke på de 
resurser som finns i närområdet. ”Det är väl endast 
Göteborg som kompetensmässigt kan konkurrera med 
Skara inom det här området”. 
 
Om det beslutas att någon form av arbetsgrupp skall 
inrättas för det vidare arbetet så är Agroväst/BYS 
intresserade av att ingå i en sådan. 

4.9 Hushållningssällskapen i Västra 
Götaland 
Hushållningssällskapen är en kunskaps- och 
utförarorganisation som bland annat arbetar med 
att utveckla företagande på landsbygden. De har 
en stor erfarenhet från olika livsmedelsrelaterade 
projekt i Västra Götaland såsom Sjuhäradsmat, 
Dalslandsmat och Lins. Hushållningssällskapen 
har även medlemsverksamhet i sina gillen med 
8000 medlemmar i Västra Götaland fördelade på 
Hushållningssällskapen i Skaraborg, Sjuhärad och 
Väst (gamla Norra Älvsborg och Bohuslän). 
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–Carl-Anders Helander, VD HS Skaraborg 
Carl-Anders säger sig tydligt se behovet av en regional 
samordning inom det här området. Han säger att de 
olika projekten som bedrivs i regionen är att likna vid 
lokala bord eller arenor, men vad som saknas är den 
regionala arenan där deltagare kan föra upp 
gemensamma frågeställningar och utvecklings-
möjligheter. 
 
De tre Hushållningssällskapen är tillsammans 
intresserade av att aktivt deltaga i genomförandet av 
centrumets verksamhet. Vår styrka är den lokala 
förankringen samtidigt som vi är länsövergripande, vi 
är en bred och naturlig kontakt för många av de företag 
som centrumet är tänkt skall serva. Vi har bred 
erfarenhet av utvecklingsverksamhet och känner oss väl 
lämpade för uppgiften.  
 
En nyckel för framgång ligger i förmågan att utnyttja 
kraften och drivet hos de lokala projektledare som redan 
arbetar i regionen samt förmågan att arbeta utifrån de 
strukturer som redan finns och inte försöka bygga 
alltför mycket nytt. Centrumets roll skall vara att stå 
för kontinuitet och vara det gemensamma bordet för 
regionen, det handlar inte om att all verksamhet som 
sker inom ramen för småskalig livsmedelsförädling skall 
utgå från resurscentrumet. 
 
Peter Drotz, projektledare Sjuhäradsmat, HS 
Sjuhärad 
Peter har arbetat under många år med småskaliga 
livsmedelsförädlare inom projektet Sjuhäradsmat. Han 
anser att det finns ett stort behov av att någon tar ett 
helhetsgrepp om frågan i Västra Götaland. Det är 
väldigt svårt för enskilda aktörer att få till stånd 
förändringar på områden som logistik och mot handeln. 
 
4.10 LRF 
Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- 
och näringslivsorganisation för alla som äger eller 
brukar jord och skog, och för deras gemensamma 
företag inom lantbrukskooperationen. LRF – som 
har drygt 163 000 medlemmar – ska bidra till att 
skapa förutsättningar för uthålliga och 
konkurrenskraftiga företag, och till att utveckla 
livs- och företagsmiljöer på landsbygden. 

LRF arbetar bland annat med att skapa positiv 
opinion för Sveriges bönders verksamhet och 
produkter, bygga upp kunskap hos medlemmar, 
förtroendevalda och anställda, erbjuda med-

lemmarna personlig service och genom egen 
affärsverksamhet på utvalda områden tillgodose 
efterfrågan på kvalitativa tjänster. 

LRF –Peter Tagesson, Per-Olof Olsson och 
Mattias Peterson 
LRF är intresserade av frågan men är inte övertygade 
om att ett centrum är den resurs som behövs allra mest 
i regionen. Man säger att det redan komplicerade 
regelverket inom området troligtvis inte kommer att 
minska framöver och att det därför är intressant att 
hitta vägar att stödja de enskilda företagarna.  
 
Exempel på andra frågeställningar som man anser är 
viktiga är hur man skall kunna hjälpa lantbrukare att 
på ett bra sätt kunna svara på offentliga anbud.  
 
Ett annat exempel är hur man skall lösa frågan att hitta 
en fungerande logistik och rationella hanteringar för 
det småskaliga så att inte producenten förlorar all sin 
vinst på att med egen bil resa kors och tvärs över 
regionen och leverera varor. 
 
LRF är dock intresserade av frågan kring ett 
resurscentrum och vill fortsätta diskussionen om 
innehåll och utformning. Bildas det en arbetsgrupp för 
frågan så kan man tänka sig att medverka i den. Vad 
man inte önskar se är ännu ett projekt i mängden 
eftersom man känner av viss projekttrötthet. 
 

4.11 SLU 
SLU är universitetet som utvecklar kunskapen om 
våra biologiska naturresurser – allt som lever och 
växer. SLU står för Sveriges lantbruksuniversitet 
och forskar, utbildar och informerar om 
möjligheter och risker med olika sätt att använda 
vår skog, våra landskap, vår mark och våra djur. 
En av utbildningarna som ges på SLU i Skara är 
Livsmedelsvetenskap. 
 
Livsmedelsvetenskap  
Intresset för matens kvalitet och att våra livsmedel 
produceras på ett etiskt och uthålligt sätt blir allt 
större i samhället och utifrån det ställs idag nya 
krav på kvalitet och kvalitetsarbete inom 
livsmedelssektorn. Det kan t ex handla om hur 
maten är producerad, vilka miljökrav som ställs, 
vilken djurhållning som finns, arbetsmiljö, estetik, 
sensorik eller bekvämlighet.  
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Margareta Stigsson, platschef SLU Skara 
Margareta ställer sig positiv till tankarna på ett 
resurscentrum. Hon ser att SLU har en självklar roll 
som kunskapsleverantör. Redan idag har de ett brett 
utbud av kurser och har de senaste åren utbildat ca 
1000 företag i ämnen som hänger ihop med småskalig 
livsmedelsförädling.  
 
Margareta ser att ett centrum skulle kunna minska 
avståndet till de företagare som av en eller annan 
anledning ej vågat närma sig SLU. Kanske skulle det 
vara lättare för dem om den första kontakten var ett 
resurscentrum och inte ett stort universitet. 
 
 Hon säger vidare att kompetensmässigt är det inga 
orter som kan konkurrera med Skara och Göteborg och 
tycker att man skall ha det i beaktande när det gäller 
placeringen av resurscentrumet.  
 
SLU kan tänka sig att delta i det fortsatta arbetet med 
utformandet av ett centrum och sitta med i 
referensgrupp eller motsvarande. 
 

 

4.12 Chalmers Tekniska Högskola 
Livsmedelsvetenskap vid institutionen för kemi- 
och bioteknik 
Livsmedelsvetenskap innefattar fysikaliska, 
biologiska, nutritionella och tekniska aspekter på 
livsmedelshantering från råvara till konsument. 
Livsmedelsvetenskapen har en stor gränsyta mot 
medicin och bioteknik. Sambandet mellan mat och 
hälsa har kommit alltmer i fokus på grund av de 
globala hälsoproblem som orsakas av felnäring 
och undernäring. Experimentella bevis för vilken 
komponent i födan som har hälsoeffekt och 
mekanismen för denna saknas ofta. Ett viktigt 
forskningsområde utgör därför identifiering av 
aktiva komponenter i livsmedel och dess 
verkningsmekanismer genom studier i provrör, 

cellmodeller, djurmodeller och humanstudier. De 
senare utförs i samverkan med medicinsk fakultet.  
 
Andra viktiga forskningsområden utgör 
bevarandet av de aktiva komponenterna under 
livsmedelsprocessen och deras biotillgänglighet 
det vill säga kroppens förmåga att ta upp dessa. 
Bioteknik ger också möjlighet att modifiera råvara 
eller mikroorganismer som används i livsmedels-
processen för att åstadkomma hälsobefrämjande 
egenskaper hos livsmedlet. Forskningen är av 
betydelse såväl för folkhälsan som för 
livsmedelsindustrins utveckling av livsmedel med 
dokumenterad hälsoeffekt så kallade functional 
foods. 
 
Samtal med Ann-Sofie Sandberg, professor på 
Chalmers. 
Ann-Sofie tycker att det är bra att det kommer igång 
verksamheter som kan stötta företagen, behovet finns. 
Hon anser att det är viktigt att resurscentrumet ska 
erbjuda handfast stöd och rådgivning, för ofta så är de 
nystartade företagarna ganska oerfarna och i stort 
behov av hjälp om regler och administrativt stöd. 
 
Ann-Sofie ser att Chalmers kan bida till ett 
resurscentrum med resultatet av sin forskning. Hålla 
föreläsningar om resultatet av stora forskningsprojekt   
t ex inom Mat och hälsa och produkternas hälsoeffekter. 
De har precis avslutat ett projekt som heter ”Varför 
bondgårdsmat skyddar mot allergier” som skulle kunna 
vara ett exempel på sådan föreläsning som skulle vara 
intressant för vissa kategorier småskaliga 
livsmedelsförädlare. 
 
Ann-Sofie tror att det är viktigt att ett resurscentrum 
är ordentligt förankrat hos företagarna, att de känner 
att det är till för dem. Det gäller att omsorgsfullt välja 
en samordnare/ledare som klarar av att vara förankrad i 
den miljön och är öppen och lyssnar på företagen. 
 
4.13 Göteborgs Universitet  
Institutionen för hushållsvetenskap 
IHu har ansvaret för tre grundutbildnings-
program; Kostekonomprogrammet med 
inriktning mot ledarskap, Kost- och friskvårds-
programmen och Programmet för restaurang-
manager samt fristående kurser inom ämnes-
området. Dessutom medverkar IHu med 40 poäng 
inom Dietistprogrammet, som Medicinska 
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fakulteten ansvarar för. Samläsning mellan de 
olika programmen har förekommit. 
 
Varje huvudämne; kostekonomi, kostvetenskap 
och hem- och konsumentkunskap, har var sin 
ämnesgrupp för samverkan och utveckling av 
ämnet. 
 
Samtal med Solveig Björke, Stf Prefekt på 
Institutionen för hushållsvetenskap 
Solveig ställer sig positiv till ett Resurscentrum för 
småskalig livsmedelsförädling i Västra Götaland. Hon 
tror att de kan bidra till kompetensutveckling för 
företagen genom sina kurser, men också genom att 
studenterna på institutionen skulle kunna göra 
examensarbeten hos företagen om de behöver hjälp med 
exempelvis någon del av produktutvecklingen, 
marknadsundersökningar och dyl. 
 
Solveig ser också att det vore mycket givande om 
småskaliga livsmedelsförädlare kunde komma till de 
hushållsvetenskapliga programmen och informera om 
sina produkter. Solveig tror att det skulle ge en bättre 
produktkännedom för studenterna som de idag saknar. 
 
På frågan om hur man kan maximera 
företagarinflytandet i arbetet med ett resurscentrum 
svarar Solveig att det är de personliga kontakterna som 
är viktiga. Att det krävs personella resurser för att 
kunna möta företagarna och se till deras enskilda unika 
behov.  

 

4.14 Möte med Thomas Berglund, Almnäs 
Bruk 
I inledningen av förstudien behövde vi skapa oss 
en bild av hur företagarna resonerade och blev 
rekommenderade att tala med Thomas Berglund 
som har lång erfarenhet av småskalig livsmedels-
förädling och brinner för frågan. 
 

Framgångsfaktorer för småskalig livsmedelsförädling 
enligt Thomas Berglund: 

 Kapital 
 Teknik och lokaler 
 Idé om produkt och kund 
 Marknadsplats 
 Stor marknadsföringsbudget (är man tre som jobbar 

med produktion så ska kanske en arbeta med 
marknadsföring och försäljning. 

 Utbildning – massa utbildning. Inom ekonomi och 
praktiska utbildningar. Ser sina nya satsningar som 
möjlighet för personalen att utvecklas. En förmån 
inom ett område som är lågavlönat. 

 En katalysator på området, typ en Bodil Cornell 
person för att dra igång och inspirera. 

 
På ett småskaligt livsmedelsförädlingscentrum gäller 
det att hitta personer som kan bistå på olika områden. 
Man kan se det som att skapa en 
projektgrupp/resursgrupp runt personen med idéen 
(utvecklad eller outvecklad). Tex en  
 

 ekonom 
 fackkunskaper runt de olika förädlingsområdena 
 Marknadsförare 
 Tekniska hjälpmedel t ex förädlingsvagn 
 Personlig coach som kan hjälpa till med ex en 

handlingsplan och som vet vad som behövs under 
resans gång. 

 Byråkrati-lots – en som kan området och vilka 
resurser som finns i form av tex krav från 
myndigheter, utvecklingsmedel, tillgängliga 
utbildningar etc etc 

 
På frågan om hur han upplever området Småskalig 
livsmedelsförädling med projekt och organisationer så 
tycker han att det är rörigt. För många huvudmän – 
Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen, LRF alla 
med olika mål och syften. I en projektgrupp skulle en 
resurs som har koll på området med alla dessa aktörer 
vara oumbärlig. Vilka kan man ha nytta av i vilka 
situationer. 
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4.15 Leader+ projektet NärMat 
Samtal med Mia Jonsson, projektledare 
Projektet ska bidra till en levande, lönande 
landsbygd med stort skafferi! 
 
Ser ett stort behov att fysiskt centrum i området runt 
Leaderområdet Kärnan. Skulle behöva ha utrymmen för 
produktutveckling, produktion i mindre skala och 
utbildningslokaler för sina företagare. Kan också se att 
det skulle kunna utvecklas till ett besöksmål med 
försäljningsställen för lokalproducerade produkter.  
 
Mia tycker att det är viktigt att de resurspersoner som 
finns tillgängliga för företagarna idag samarbetar. 
Viktigt att samarbete är i fokus för att undvika den 
konkurrenssituationen mellan organisationer och 
projekt som till viss del finns idag.  
 
En viktig uppgift för resurscentrumet skulle vara att 
vara länken som förmedlar kontakten mellan företagen 
och de olika organisationerna. 
 
Mia ser att ett resurscentrum kan bli ett bra stöd för 
företagen att våga mer. Som liten grönsaksodlare själv 
anser hon att man kanske är beredd att satsa mer på att 
utvidga sin verksamhet om man känner att man stöd 
från nätverket runt sig. 
 
Marknadsföring är ett område som Mia tror det finns 
behov för ett resurscentrum att aktivt arbeta med. Dels 
genom hjälp till enskilda företag, men också genom att 
arbeta som utåtriktad markndsföringskanal för 
företagen. Rent generellt så behöver företagen 
koncentrera sina insatser på det de är bra på och ett 
resurscentrum kanske kan bli en plattform där 
företagen möts kan inleda samarbeten. 
 
Viktigt att det inte blir Göteborgsfokus på ett sådant 
här centrum utan att det får komma landsbygden till 
del. 

 

4.16 Närproducerat mitt i Västra 
Götaland 
Ur ett leaderprojekt har den ekonomiska 
föreningen Närproducerat mitt i Västra Götaland 
sprungit. Den har 41 medlemmar och producerar 
allt från sparris och speltmjöl till pumpor och 
fårfioler. 

Samtal med Gunnel Lundmark  
De ställer sig mycket positiva till ett resurscentrum och 
skulle gärna se den fysiskt lokaliserad till Grästorp där 
de håller på att bygger upp ett förädlingskök i ett 
nedlagt daghem. 
 

4.17 SamEko projektet  
Projektet som drevs av Ekocentrum syftade till att 
skapa en regional samverkan för ekologisk 
livsmedelsförsörjning. De har genomfört interv-
juer med aktörer både inom producentled och 
handel i syfte att försöka hitta en minsta 
gemensam nämnare att samverka utifrån. 
Projektet är nu avslutat. 

Samtal med Kristina Sjöholm, projektledare 
Kristina är positiv till tankarna på ett regionalt 
resurscentrum för småskalig livsmedelsförädling i 
Västra Götaland men ser faran i att bygga upp något 
helt nytt. ”Bygg hellre på de befintliga aktörer som är 
etablerade här i Västra Götaland”. Kristina betonar 
vidare att utnyttja de många lokala matprojekten som 
de lokala arenor de är. Vad som behövs säger hon är en 
tydligare regional arena där man tillsammans kan 
lägga fast strategier och bättre arbeta mot fastställda 
mål.  
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Rollfördelningen behöver bli tydligare, vilken aktör 
ansvarar för vad? Genom ett centrum blir det lättare 
att se vem som sitter med taktpinnen. Hon påpekar 
dock vikten av att ”alla är med” och att centrumet ges 
en bred förankring på olika nivåer i regionen.   

4.18 NärEko projektet 
Målsättningen med projektet som drevs av 
Hushållningssällskapet Väst, var att öka andelen 
närproducerade och ekologiskt producerade livs-
medel i syfte att uppfylla de politiska miljömål 
som finns. 
 
Projektet har börjat arbeta med flera av de frågor 
som är relevanta för resurscentrumet. De har t ex 
genomfört träffar för projektledare i projekt 
relaterade till lokalproducerat och ekologiskt 
producerat för att de ska kunna utbyta erfaren-
heter. De har sedan delat in sig i arbetsgrupper för 
att arbeta med olika frågor som man tycker ät 
viktiga för branschen: logistikfrågan, gemensamt 
varumärke, kompetensutveckling och att arbeta 
med försäljning. 
 
Den erfarenhet som NärEko projektet har är viktigt för 
ett eventuellt resurscentrum. Projektet har arbetat upp 
ett kontaktnät som är mycket värdefullt för resur-
scentrumet.  
 
De ser att det finns ett behov av ett resurscentrum. 
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4.19 Sammanfattning 
Den övervägande majoriteten av organisationerna 
är positiva till ett resurscentrum för småskalig 
livsmedelsförädling i Västra Götaland. Man ser 
behovet och vill gärna vara med och bidra. 
 
Vad organisationerna vill bidra med 
Eldrimner har som uppdrag att arbeta regionalt. Detta 
innebär att de gärna förlägger utbildningar ute i landet 
och tar lika betalt av företagarna oavsett var den går av 
stapeln. Skulle därav gärna samarbeta med ett regionalt 
LivsTek skulle gärna bidra till ett regionalt 
resurscentrum i Västra Götaland genom att förlägga 
kurser här. 
 
Västra Götalandsregionen är beredd att satsa resurser 
på småskalig livsmedelsförädling i Västra Götaland. 
Eventuellt skulle man kunna tänka sig en fördelning 
där Länsstyrelsen är huvudfinansiär av resurs-
centrumet som fokuserar sina insatser direkt mot 
företagen samtidigt som Västra Götalandsregionen 
leder satsningarna gentemot handeln samt fortsätter 
arbetet med att hitta hållbar logistikorganisation inom 
västra Götaland. 
 
Yngve Andersson på SIK och MeNY uttrycker sig 
positivt till tankarna på ett resurscentrum i västra 
Götaland. Han ser en tydlig roll för SIK att vara en av 
organisationerna som kan bidra med tillförsel av 
kunskap och kompetens. De resurser som SIK förfogar 
över i form av lokaler och kunskap t ex. 
 
Inger Simon ser Livsmedel i Väst som en tänkbar 
organisation som kunde ges uppdrag att ansvara för 
centrumets verksamhet.  
 
Om det beslutas att någon form av arbetsgrupp skall 
inrättas för det vidare arbetet så är Agroväst/BYS 
intresserade av att ingå i en sådan. 
 
BYS ser sig även som en kunskapsleverantör till 
resurscentrumet. 
 
De tre Hushållningssällskapen i Västra Götaland är 
tillsammans intresserade av att aktivt deltaga i 
genomförandet av centrumets verksamhet.  
 
 
 

Bildas det en arbetsgrupp för frågan om ett 
resurscentrum så kan LRF tänka sig att medverka i 
den. 
 
Margareta Stigsson, SLU ställer sig positiv till 
tankarna på ett resurscentrum. Hon ser att SLU har en 
självklar roll som kunskapsleverantör. 
 
Ann-Sofie ser att Chalmers Tekniska Högskola kan bida 
till ett resurscentrum med resultatet av sin forskning. 
 
Solveig Björke tror att Institutionen för Hushålls-
vetenskap vid Göteborgs Universitet kan bidra till 
kompetensutveckling för företagen genom sina kurser, 
men också genom att studenterna på institutionen 
skulle kunna göra examensarbeten hos företagen om de 
behöver hjälp med exempelvis någon del av 
produktutvecklingen, marknadsundersökningar och 
dyl. 
 
Gunnel Lundmark och Närproducerat mitt i Västra 
Götaland ställer sig mycket positiva till ett 
resurscentrum och skulle gärna se den fysiskt 
lokaliserad till Grästorp där de håller på att bygger upp 
ett förädlingskök i ett nedlagt daghem. 
 
Den erfarenhet som NärEko-projektet har är viktigt för 
ett eventuellt resurscentrum. Projektet har arbetat upp 
ett kontaktnät som är mycket värdefullt för 
resurscentrumet.  
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Resultatet från intervjuerna med de småskaliga 
livsmedelsförädlarna visar tydligt att behovet av 
ett resurscentrum här i Västra Götaland finns. 
 
Det tog över tio år för Eldrimner i Jämtland att 
utvecklas till det kända varumärke och den 
fungerande stödorganisation som det är idag. Det 
känns därför rimligt att ett resurscentrum för 
småskalig livsmedelsförädling i Västra Götaland 
startar upp med ett antal uppgifter och aktiviteter 
utifrån en viss budgetram för att sedan ha 
ambitionen att växa och utöka sitt verksam-
hetsfält. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.1 Arbetsuppgifter 
Utifrån intervjuerna med de småskaliga 
livsmedelsförädlarna och organisationerna i 
branschen har vi gjort en prioriteringsordning av 
vilka arbetsuppgifter som ett resurscentrum kan 
starta upp med en gång och vilka uppgifter som är 
önskvärt att de arbetar med, men som kan vänta 
eller som är för resurskrävande och därför får stå 
tillbaks till en början. De presenteras i den 
prioritetsordning vi tror att det finns behov och 
resursmässig möjlighet att börja. 
 
Bilden nedan presenterar de tänkta arbets-
uppgifterna för resurscentrumet på kort och lång 
sikt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Förslag - Resurscentrum
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Verksamhetsinriktning på kort sikt (2007) 
 
Etablering av resurscentrumet 
I inledningsskedet är det viktigt att göra 
resurscentrumets varumärke känt. Främst hos de 
småskaliga livsmedelsförädlarna naturligtvis, men 
också bland organisationer som är i branschen och 
på sikt kanske även hos restauranger och andra 
som har ett intresse som kund. Vägen till 
framgång för ett resurscentrum går via att skapa 
ett förtroende hos företagen. 
 
Att etablera ett resurscentrum, göra det känt och 
skapa förtroende för det är således uppgifter som 
vi tror går hand i hand. För att motverka att 
resurscentrumet ses som ytterligare ett projekt 
som bara kräver företagens deltagande på möten 
och dylikt tror vi att det vore bra med någon 
utåtriktad aktivitet som gör varumärket känt 
samtidigt som det ger företagen någonting. 
Exempel på detta kan vara en marknadsförings-
kampanj för lokalproducerat och småskalighet. På 
NärEko-träffarna som vi besökt har detta varit ett 
önskemål från företagens sida att någon arbetar 
för att öka konsumenternas medvetenhet för 
fördelarna med att välja lokalproducerat. 
 
Skapa en gemensam plattform för de lokala 
projekten och nätverken 
Bristen på samordning och samsyn var en av 
huvudanledningarna till att denna förstudie 
initierades och de intervjuer som gjorts under 
förstudiens gång har alla förstärkt bilden av att 
det finns ett behov av ökad samordning i vår 
region. 
 
Det finns många olika projekt som arbetar med 
småskalig livsmedelsförädling i olika former. Allt 
ifrån geografiskt avgränsade nätverk t ex 
Närproducerat mitt i Västra Götaland, till 
ekologiska närverk och branschinriktade nätverk t  
ex Sveriges Gårdsmejerister. Nätverken själva har 
svårighet att ha kunskap om vad andra nätverk 
gör och har gjort och någon form av 
paraplyorganisation som håller i informations-
spridningen är nödvändigt för att skapa effek-
tivitet och kontinuitet i systemet. 
 
 
 

Utifrån kontakten med organisationer och projekt 
på området kan resurscentrumet initiera gemen-
samma aktiviteter och erfarenhetsutbyten. 
 
Etablera kommunikationskanaler 
Då en viktig del av resurscentrumets uppgifter är 
att hålla kontakten med alla aktörer som berör 
småskalig livsmedelsförädling och att hålla sig à 
jour med vad som händer på området är det också 
viktigt att den här informationen förmedlas ut till 
företag, organisationer och projekt.  
 
Ett regelbundet nyhetsbrev anser vi vara en bra 
kanal för detta, inte bara för att det lätt förmedlas 
ut utan även för att det ger den som producerar 
nyhetsbrevet skäl att ha återkommande kontakt 
med de olika aktörerna. En hemsida är nog 
ofrånkomligt även om man kan tänka sig en 
utveckling och ett samarbete med någon redan 
befintlig exempelvis landsbygdsguiden. 
 
En sammanställning av utbildningserbjudanden 
Det dyker hela tiden upp nya erbjudanden riktade 
till företagen från olika aktörer. En samordning 
mellan utbildningsaktörerna och någon som 
ansvarar för att sammanställa information om 
kurser och utbildningar skulle underlätta för 
företagen.  
 
Vi ser framför oss att det görs något liknande en 
årlig kurskatalog där alla organisationer och 
institutioner som erbjuder utbildning inom 
området småskalig livsmedelsproduktion och 
relaterade områden får visa vad de erbjuder. På 
det här viset blir det också tydligt på vilka 
områden det saknas utbildningsvägar. 
 
På de områden där företagen efterfrågar 
utbildning och det saknas lokalt är det resurs-
centrumets uppgift att söka aktörer som har 
kompetensen och upphandla den tjänsten. 
 
Här ges samarbetet med Eldrimner en tydlig plats. 
De är villiga att komma till Västra Götaland för att 
hålla kurser om det finns någon som gör en 
beställning. 
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Rådslag – arbeta med branschinriktade nätverk 
För att fånga in behov hos företagen och driva 
utvecklingen framåt utifrån dessa kunde ett Re-
surscentrum anamma arbetssättet från Eldrimner 
att arbeta med rådslag. Att arbeta med nätverk är 
ett arbetssätt som visat sig vara ett lyckosamt sätt 
att arbeta på, men det kräver att det finns 
personella resurser som är den pådrivande 
kraften. Utifrån behoven hos företagen kan sedan 
resurscentrumet arrangera utbildningar, 
seminarier eller andra aktiviteter. 
 
En åsikt som flertalet större projekt som vi talat 
med lyft fram är vikten av att ha ett 
gräsrotsperspektiv. Att det är de små företagen 
som ska gynnas av resurscentrumets aktiviteter. 
Även i intervjuerna sa de småskaliga livsmedels-
förädlarna att de är i behov av personella resurser 
som kan bistå med insatser exempelvis mot 
handeln eller gemensamma marknadsförings-
insatser. 
 
Inventera provkök och förädlingskök 
Det skulle medföra fördelar för nystartade i 
branschen att resurscentrumet gör en samman-
ställning av de provkök och förädlingskök som 
redan finns i regionen och kan tillhandahålla 
information om var man kan vända sig för att 
utnyttja dessa. Om det ska finnas mobila provkök 
i regionen, som varit på tal, är det lämpligt att 
resurscentrumet sköter logistiken med dessa. 
Intervjuerna med de småskaliga livsmedels-
förädlarna visade på att man inte var beredd att 
åka särskilt långt för att utnyttja sådana lokaler 
och därför vore det bästa om man kunde arbeta 
vidare med de lokaler som redan finns och öka 
tillgängligheten på dem. 
 

 

Verksamhetsinriktning på lång sikt  
 
Vara motor för strategiutveckling kopplat till 
småskalig livsmedelsförädling 
Idag saknas en långsiktig strategi för arbetet med 
småskalig livsmedelsförädling i Västra Götaland. 
Troligtvis på grund av att det inte har varit någon 
som har ägt frågan. 
 
Med tiden kan man se att resurscentrumet blir den 
part som driver utvecklingen för att framarbeta 
gemensamma visioner och strategier för småskalig 
livsmedelsförädling i Västra Götaland.  
 
Arbeta aktivt med aktuella frågor 
Inom orådet småskalig livsmedelsförädling finns 
det några ”heta ämnen”. Frågeställningar som 
man känner att man har ett behov av att arbeta 
fram gemensamma lösningar på. Exempel på 
sådana frågor är det logistikproblem som många 
småskaliga företag upplever. Diskussionen om ett 
gemensamt varumärke för närodlat och/eller 
ekologiskt odlat är också synnerligen aktuell och 
likaså att arbeta gemensamt mot handeln för att 
öka utbudet av närproducerat. 
 

a Logistik 
b Gemensamma varumärken 
c Gemensam marknadsföring 
d Arbeta mot handeln 

 
Arbetet med detta har inletts av projektet NärEko 
som drivs av Hushållningssällskapet Väst där 
man har arrangerat träffar för projektledare i 
projekt som har beröring med lokal och ekologiskt 
producerade varor. Utifrån en behovsdiskussion 
delade man upp sig i arbetsgrupper enligt 
ovanstående ämnen och arbetet har inletts. 
 
Skapa nätverk för mentorskap och praktik 
Ett sätt att arbeta med kompetensutveckling är att 
använda sig av befintlig kunskap och erfarenhet 
hos företagen. De allra flesta småskaliga livs-
medelsförädlare var positiva till att ställa upp som 
mentorer till nystartade och till att ta emot prak-
tikanter på sitt företag.  
 
Att arbeta med mentorskapsnätverk och 
praktikantplatser kräver en större arbetsinsats och 
därför kanske en uppgift för resurscentrumet när 
det har satt sig. Lite längre fram i tiden således. 
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5.2 Ett praktiskt exempel 
När detta dokument skrivs så vet vi fortfarande 
inte i detalj hur det nya LBU programmet kommer 
att vara utformat eller vilka praktiska 
arbetsverktyg som kommer att finnas. Med 
nedanstående exempel vill vi dock visa hur ett 
tänkbart arbetsflöde skulle kunna se ut samt hur 
resurscentrumet skulle kunna fungera för att 
underlätta processen för den enskilde företagaren. 
 
Företagaren A har följande behov: 

1. Han behöver gå en HACCP kurs och 
upprätta ett egenkontroll program för sitt 
företag. 

2. Han vill ha konsulthjälp i framtagandet 
och testandet av en ny produkt i sitt 
sortiment. 

 
1. Företagaren A skulle då kunna vända sig till 
resurscentrumet för att få kunskap om vem som 
arrangerar HACCP kurser, var de äger rum och 
vad de kostar. Resurscentrumet som har gjort en 
inventering över vilka kurser som ges i Västra 
Götaland kan då meddela att den t ex bland annat 
arrangeras av BYS för en kostnad på 10 000 
kronor. Man kan då tänka sig att ha ett system där 
företagaren medges stöd på t ex 60% av 
kurskostnaden och att han får finansiera de 
resterande 40% ur egen ficka. 
 
2. Här kan man tänka sig att resurscentrumet gjort 
en årlig upphandling med ett antal organisationer 
eller konsultföretag som kan bistå med olika typer 
av kunskap. T ex skulle SIK kunna erbjuda en 
supporttjänst i detta fall. Ett lämpligt verktyg 
skulle då vara en konsultcheck som företagaren 
kan beviljas vilken får användas till externa 
konsultinsatser i företaget. 
 
På detta sätt skulle resurscentrumet fungera som 
ett nav och en aktör som kan koppla ihop 
företagen med rätt leverantör av kunskap. 
Resurscentrumet skulle alltså inte i egen regi 
arrangera utbildningarna utan i möjligaste mån se 
till att vi utnyttjar de resurser som redan finns i 
regionen. 
 
 
 

5.3 Organisation 
Utifrån våra intervjuer med företagare och 
organisationer har det framkommit ett antal 
faktorer som är viktiga att beakta vid valet av 
organisation för ett resurscentrum. 
 
Nyttja kompetensen i befintliga strukturer.  
Många har pekat på de starka kunskaps-
leverantörer som vi har i regionen som t ex SIK 
eller SLU och sagt att det inte är rationellt att 
bygga upp något nytt och kanske konkurrerande 
utan i stället skall man finna vägar att bättre nyttja 
det vi redan har. Vi föreslår därför att man inte 
som i Eldrimners fall arbetar för att bygga upp 
den egentliga expertkompetensen hos den egna 
personalen. Resurscentrumet i Västra Götaland 
skall istället arbeta med att samordna de 
erbjudanden som de olika organisationerna har 
och förmedla dessa ut till företagen. Finns behov 
som vi inte kan möta i Västra Götaland så blir 
uppgiften för ett centrum att försöka upphandla 
den kompetensen från andra t ex Eldrimner. 
 
Säkerställ företagarinflytande. 
Intervjuerna visar ett tydligt önskemål om 
företagarinflytande över verksamheten. Det skall 
vara ett centrum för de småskaliga livsmedels-
förädlarna i Västra Götaland och då är det viktigt 
att denna grupp känner att man har inflytande 
över detsamma. Vi föreslår att några platser i 
centrumets styrgrupp viks till företagar-
representanter samt att centrumet får i uppdrag 
att årsvis föra samtal med ett branschråd eller 
motsvarande där man för fram önskemål och 
förslag gällande planerad verksamhet. 
 
Ett delregionalt arbetssätt.  
Västra Götalandsregionen är ett stort geografiskt 
område. En av framgångfaktorerna för att en 
satsning på ett centrum skall lyckas är utan tvivel 
lokalkännedom. Det är viktigt att personerna som 
skall serva företagen finns ”nära” dem så att man 
har möjlighet att lära känna varandra och bygga 
förtroende och tillit för varandras kompetens. Vi 
tror därför att centrumet bör utgå från flera 
delregionala ansvarsområden. Vi tror att det 
behövs en person som sitter i Skaraborg och 
arbetar med de Skaraborgska företagen och att det 
blir en likadan bemanning i de övriga delarna av 
Västra Götaland. Genom detta angreppssätt  
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minimerar man många gånger också resväg för 
företagarna när de vill delta i aktiviteter som 
anordnas av centrumet. Företagen har genom 
intervjuerna sagt att man har svårt att vara borta 
någon längre tid från sina företag för t ex 
kompetensutveckling. 
 
Samla de lokala aktörerna 
Idag sker mycket bra arbeten via de olika lokala 
projekten, så skall det vara även fortsättningsvis. 
Det är inte tanken på något sätt det regionala 
resurscentrumet skall överta rollen hos de lokala 
projekten, tvärtom skall den stötta dem. Via ett 
regionalt centrum skapas forum för erfarenhets-
spridning och samarbeten. Här diskuterar vi 
regionövergripande insatser och stödjer de lokala 
projekten så att de inte alltid behöver vara 
hjulmakare. 
 

5.4 Var skall resurscentrumet placeras? 
Västra Götaland är till sin geografiska yta ett stort 
län med långa avstånd mellan ytterpunkterna och 
var någonstans man fysiskt skall placera detta 
centrum som får till uppgift att verka över hela 
länet är en fråga som många ställt. En utav de 
intervjuade personerna sa med ett skratt ”Ni vet 
väl om att var någonstans ni än placerar centrumet 
så kommer det att bli fel”.  
 
Vilken roll den fysiska placeringen kommer att få, 
beror naturligtvis på vilka uppgifter som kommer 
läggas på centrumet att sköta. Är det så att man 
inte behöver ha några särskilda lokalresurser i sin 
absoluta närhet utan att arbetet kan skötas från ett 
vanligt kontor så kanske det inte har så stor 
betydelse var i regionen detta kontor finns. Men 
samtidigt kanske man inte skall underskatta 
symbolvärdet av ett centrum Eventuellt så vill vi 
att det verkligen skall kännas att man är på Västra 
Götalands regionala resurscentrum för småskalig 
livsmedelsförädling. 
 
Oavsett vilken tyngd man har för avsikt att ge det 
fysiska centrumet så är vår uppfattning att det i 
Västra Götalands fall inte räcker med att det finns 
endast på ett ställe. Vi tror att det vore bra med en 
delregional ansats det vill säga att man 
säkerställer att det delregionalt som t ex i 
Skaraborg och Sjuhärad finns personer på plats 
med uppgift att arbeta för företagen inom sin 

delregion. Länet är så stort att det annars finns en 
betydande risk att man tappar sådant som 
lokalkännedom och direktkontakt med företagen 
om man befinner sig på för långt avstånd. Detta 
resonemang ligger även väl i linje med hur 
utvecklingen av de olika projekten med anknyt-
ning till branschen sett ut. 
 
Med delregionala noder över hela länet så 
minskar betydelsen av var sedan själva 
resurscentrumet placeras. 
 
 

 

5.5 Personella resurser 
Vi anser att centrumets personella resurser från 
början behöver vara så pass stora att det direkt får 
en genomförandekapacitet som företagarna 
märker av. Att etablera ett resurscentrum är en 
process på flera år och centrumet måste på egen 
hand förtjäna sin legitimitet och få acceptans från 
övriga aktörer i regionen. 
 
Vår bedömning är därför att centrumet minst 
måste bemannas med minst tre heltidstjänster, en 
heltidsanställd projektledare samt minst en 
halvtid med ansvar för varje delregion (Skaraborg, 
Sjuhärad, Fyrbodal samt Göteborgsregionen). Ett 
alternativt sätt att göra uppdelningen är att 
halvtiderna istället för ett geografiskt ansvar får 
branschansvar t ex att arbete gentemot regionens 
alla småskaliga mejerister. Nackdelen med en 
sådan uppdelning är att man då riskerar att tappa 
lokalkännedomen. Dessutom är det viktigt att 
centrumet redan får början får så pass tilltagna 
resurser att det på ett bra sätt orkar etablera sig 
som en aktör i Västra Götaland.  
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5.6 Finansiering  
Resurscentrumets verksamhet bör vila på en 
offentlig basfinansiering. Verksamheten syftar till 
att stötta en positiv näringslivsutveckling på 
landsbygden vilket är en samhällsangelägenhet, 
därför är det naturligt och nödvändigt att 
centrumet vilar på skattefinansierad grund. En 
offentlig finansiering garanterar dessutom 
långsiktigheten i arbetet och ökar möjligheterna 
att behålla kompetens i form av personal under 
längre tid eftersom man kan erbjuda tryggare 
anställningsvillkor. Centrumet skall dock ha 
möjlighet att ta betalt för vissa av sina tjänster i 
syfte att öka volymen på aktiviteterna. Viss del av 
verksamheten kan bedrivas i projektform med 
särskild finansiering. Denna del kommer att växla 
i storlek allteftersom behov och möjligheter 
förändras. Vår bedömning är att projekt som 
arbetsform är här för att stanna, men för att 
bedriva ett framgångsrikt utvecklingsarbete så 
krävs att det finns strukturer runt projekten som 
garanterar långsiktigheten i arbetet. Resurs-
centrumet skall vara den bas utifrån nya initiativ 
kan byggas. 
 
Idag bedriver både Länsstyrelsen och Västra 
Götalandsregionen verksamhet med anknytning 
till småskalig livsmedelsförädling. Vi ser därför att 
det skulle vara en fördel om man gjorde 
gemensam sak och tillsammans finansierade 
resurscentrumet. På det sättet skulle man göra 
dess verksamhet till bådas angelägenhet vilket på 
sikt minskar risken för dubbelarbete och 
otydlighet. För företagarna skulle detta dessutom 
vara en tydlig signal att man från båda håll anser 
det angeläget att stödja en positiv utveckling inom 
området. 
 
Möjlighet till nationell finansiering av ett regionalt 
resurscentrum i västra Götaland är en fråga som 
bör utredas vidare och föreslås ingå i planerade 
arbetsuppgifter inför hösten. 



Resurscentrum för småskalig livsmedelsförädling i Västra Götaland 

 23

Förslag till Kostnadsbudget för 2007 
 
Kostnader 
Personalkostnader 3 tjänster 1 600 000 kr
 
Kontorskostnader 150 000 kr
 
Resor 150 000 kr
 
Externa tjänster 200 000 kr
 
Övriga kostnader, 
marknadsföring, aktiviteter 

400 000 kr

 
Summa kostnader 2 500 000 kr
 

 

 

5.7 Sammanfattning 
Arbetsuppgifter för ett resurscentrum 
 
2007 

• Etablera resurscentrumet 
• Sammanställa de utbildningserbjudanden 

som finns för småskaliga livsmedels-
förädlare i Västra Götaland och initiera 
nya där det behov finns. 

• Inventera vilka provkök och förädlings-
kök det finns att hyra i Västra Götaland. 

• Börja agera som gemensam plattform för 
de lokala projekten och nätverken 

• Upprätta kommunikationskanaler 
• Rådslag – arbeta med branschinriktade 

nätverk 
 
2008 och framåt 

• Vara motor för strategiutveckling kopplat 
till småskalig livsmedelsförädling. 

• Upparbeta nätverk för mentorskap och 
praktik. 

• Arbeta aktivt med aktuella frågor som 
a Logistik 
b Gemensamma varumärken 
c Gemensam marknadsföring 
d Arbeta mot handeln 

 
 

 
 
 
 
 

Viktiga faktorer för resurscentrumets uppbyggnad: 
• Nyttja kompetensen i befintliga 

strukturer.  
• Säkerställ företagarinflytande. 
• Ett delregionalt arbetssätt.  
• Samla de lokala aktörerna 

 
Organisation 
Oavsett vilken tyngd man har för avsikt att ge det 
fysiska centrumet så är vår uppfattning att det i 
Västra Götalands fall inte räcker med att det finns 
endast på ett ställe. Vi tror att det vore bra med en 
delregional ansats. 
 
Med delregionala noder över hela länet så mins-
kar betydelsen av var sedan själva resurscen-
trumet placeras. 
 
Personella resurser 
Vår bedömning är därför att centrumet minst 
måste bemannas med minst tre heltidstjänster, en 
heltidsanställd projektledare samt minst en 
halvtid med ansvar för varje delregion (Skaraborg, 
Sjuhärad, Fyrbodal samt Göteborgsregionen). 
 
Finansiering 
Resurscentrumets verksamhet bör vila på en 
offentlig basfinansiering. 
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(utan inbördes rangordning) 
A) Uppdraget läggs ut på Livsmedel i Väst. 
B) Uppdraget läggs ut på Hushållningssällskapen. 
C) Länsstyrelsen ansvarar själv för centrumet. 
D) Centrumet byggs som en egen juridisk person. 
 
Alternativ är även en kombination av två eller 
flera av nedanstående förslag. 
 
A) Uppdraget läggs ut på Livsmedel i Väst där 
man bildar ytterligare ett bolag likt Agroväst och 
Food and Health Concept med en egen styrelse. 
 
Fördelar 

• I Livsmedel i Västs styrelse finns 
merparten av de större organisationerna 
representerade. Tillsammans utgör dessa 
ett bra partnerskap som redan är etablerat. 

• Livsmedel i Väst har redan det regionala 
uppdraget att öka samverkan mellan olika 
intressenter inom livsmedelsområdet i 
Västsverige. 

• Livsmedel i Väst är en relativ neutral 
plattform  

 
Nackdelar 

• Är en relativt okänd aktör på gräsrotsnivå 
och har ett begränsat nätverk bland 
småföretagare. Behöver alliera sig eller 
bygga upp eget lokalt nätverk.  

• Finns risk för Göteborgsfokusering. 
• Flera aktörer har uttryckt oro för att 

Livsmedel i Väst inte har tillräcklig 
genomförandekapacitet. 

 
 
B) Uppdraget läggs ut på Hushållningssällskapen 
 
Fördelar 

• Hushållningssällskapen har stor erfaren-
het av praktiskt utvecklingsarbete. 

• Utvecklade lokala nätverk bland företa-
gare och en organisation med stark 
legitimitet på landsbygden. 

• HS Geografiska spridning ger möjlighet 
till lokala anpassningar 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Nackdelar 

• Risk att det ses som ytterligare ett nytt 
projekt då HS ofta är förekommande som 
projektägare. 

• Risk för suboptimering – Viktigt med god 
samordning mellan de olika Hushål-
lningssällskapen 

• HS får en dominerande ställning. Kräver 
god förankring av ett aktivt partnerskap. 

 
 
C) Länsstyrelsen ansvarar själv för centrumet. 
 
Fördelar 

• Stor genomförandekapacitet 
• Smidigare hantering av LBU byråkratin 

om man löser administrativa frågor inom 
huset. 

• Tydlig ansvarsfördelning 
 
Nackdelar 

• Länsstyrelsen får en dominerande 
ställning. Kräver god förankring av ett 
aktivt partnerskap. 

• Svårigheter att hålla isär rollerna för 
Länsstyrelsen som både utförare och 
kontrollerande myndighet. 

 
 
D) Centrumet byggs som en egen juridisk person. 
 
Fördelar 

• Alla ges möjlighet att vara med från 
början. 

• Centrumets uppdrag blir tydligt då det ej 
färgas av värdorganisationernas övriga 
verksamhet. 

 
Nackdelar 

• Kostsamt att bygga upp en egen 
fungerande organisation. 

• Stora ekonomiska risker. 
• Svårt att göra en ny aktör känd bland 

andra. 

6. Fyra förslag på organisation för 
ett resurscentrum  
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Om man beslutar att etablera ett resurscentrum 
med start i januari 2007 så kräver det att ett antal 
förberedelser sker under hösten 2006. Vi föreslår 
att man tillser att följande arbete genomförs i syfte 
att bädda för en bra start: 
 

• Formera resurscentrumets styrgrupp. 
• Ett fortsatt förankringsarbete gentemot 

företagare och organisationer. 
• Ta fram förslag på grafisk profil för 

resurscentrumet 
• Upprätta budget och verksamhetsplan för 

2007. 
• Personalrekrytering 
• Upprätta en marknadsföringsplan och 

förbereda lansering. 
• Etablera kontakter med samarbets-

partners. 
• Undersöka möjligheter till nationell med-

finansiering. 
 
 
 

7. Förberedelser under hösten
2006 
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Bilaga 1. 
Frågeformulär  
 
Det här frågeformuläret skall användas vid telefonintervjuer med företagare inom småskalig 
livsmedelsförädling; 

 mejerier  
 kött och charkuterier  
 bagerier  
 frukt och grönsaksförädlare. 
 fisk 

 
3 ur varje ovanstående kategori. 
 
Det är viktigt att fånga in vilka behov företagaren har idag, men också vilka behov han/hon 
upplevde i uppstartsfasen av sin verksamhet. Om möjligt kan urvalet ske så att ni tar en 
relativt nystarta och en ganska erfaren företagare och någon mitt emellan i varje kategori.. 
 
Bakgrunden är att Hushållningssällskapet har fått ett uppdrag från Länsstyrelsen att utreda 
behovet av ett resurscentrum för småskalig livsmedelsförädling i Västra Götaland, liknande 
det som finns i Jämtland, Eldrimner. Där arbetar man med att ställa olika resurser till de 
småskaliga livsmedelsförädlarnas förfogande för att hjälpa dem att utvecklas. Resurserna kan 
vara utbildningar, lokaler och personlig rådgivning 
 
Malin och Mats sammanställer materialet, men vi skulle gärna se en personlig reflektion från 
ert håll över svaren på frågorna. 
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Fakta om företaget: 
 
Namn      
Adress      
Telefonnummer      
Bransch      
Antal år i branschen       
Antal anställda      
Är verksamheten en bisyssla/heltidssysselsättning?       
Vilka produkter säljer företaget?       
Hus säljer företaget sina produkter?      
 
Frågor kring ett regionalt resurscentrum för småskalig livsmedelsförädling 
1. Anser du att det finns ett behov av att etablera någon form av resurscentrum kring 
småskalig livsmedelsförädling i Västra Götaland? 

 Ja 
 Nej 
 Vet ej 

 
2. Anser du i så fall att det även skall vara ett fysiskt centrum? (Till skillnad från t ex 
geografiska rådgivare) 

 Ja 
 Nej 
 Vet ej 

 
3. Om ja, var skall det placeras? 
      
 
4. Eldimner i Jämtland är det nationella centrumet för småskalig livsmedelsförädling. Har du 
besökt detta?  

 Ja 
 Nej 

 
5. Om ja, vad gjorde du där?  
      
 
6. Hur upplevde du ditt besök? Positiva erfarenheter? Var det något som saknades? 
      
      
      
 
7. Ett av de verktyg som man diskuterar att ta fram är så kallade mobila provkök tex mejerier 
eller slakterier. Anser du att detta är en bra idé? 

 Ja 
 Nej 
 Vet ej 
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8. Vad är lagom hyrtid för ett mobilt provkök? 

 3 månader 
 6 månader 
 ett år 
 två år 
 tre år 

 
9. Om man skall hyra provkök, vad anser du då spelar störst roll; Rangordna från 1-4 där 1 är 
det som spelar störst roll. 
     pris 
     hur länge man får hyra 
     avstånd till köket 
     möjligheter till handledning 
 
10. Hur långt är du beredd att åka för att nyttja ett provkök? 

 1 mil 
 1-5 mil 
 >5 mil 

 
11. Skulle du kunna tänka dig att ta emot praktikanter i ditt företag mot ersättning? 

 Ja 
 Nej 
 Vet ej 

 
12. Skulle du kunna tänka dig att upplåta dina lokaler för utbildningsverksamhet? 

 Ja 
 Nej 
 Vet ej 

 
13. Hur ser du på mentorskap? Skulle du kunna tänka dig att fungera som mentor åt andra? 

 Ja 
 Nej 
 Vet ej 

 
14. Hade du tyckt att det var bra med en mentor när du var nystartad? 
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Frågor kring kompetensutveckling 
15. Hur ser du på ditt kompetensutvecklingsbehov inom följande områden? Ange behovet i en 
skala från 1 – 5 där 5 är det högsta. 
 
Råvaruproduktion          
 
Produktutveckling          
 
Testproduktion           
 
Förpackningsutveckling          
 
Drifts-ekonomi          
 
Byggnadsrådgivning          
 
Kvalitetssäkring (HACCP)          
 
Att möte upp kraven från lagstiftning och myndigheter       
 
Marknadsföring          
 
Försäljning           
 
Övrigt 
      
 
16. Om möjligt försök få den intervjuade att specificera vad exakt han vill ha för 
kompetensutveckling inom de områden där han anger ett stort behov (4 eller 5) 
      
      
 
17. Vilken form av kompetensutveckling hade du störst behov av när du var nystartad? 
      
      
 
18. Vilket upplägg skulle passa dig bäst? 

 endagsutbildningar  
 längre utbildningar men uppdelade på flera tillfällen 
 längre mer koncentrerade utbildningar 

 
Vad skulle du vara beredd att betala för en relevant utbildning 

 < 1000 
 1000 – 3000 
 >3000 

  
 



Resurscentrum för småskalig livsmedelsförädling i Västra Götaland 
 

19. Känner du ett behov av stöd inom området produktutveckling?  
 Ja 
 Nej 
 Vet ej 

 
20. På vilket sätt? 

 Kurser 
 Studieresor 
 Nätverk 
 Individuell rådgivning 

 
21. Ingår du i något branschnätverk? Vilket?  
      
      
      
 
22. Har du behov av ytterligare nätverk? 

 Ja 
 Nej 
 Vet ej 

 
23. Vad skulle du vilja ha stöd med under nästa år? 

 Råvaruproduktion 
 Produktutveckling 
 Testproduktion  
 Förpackningsutveckling 
 Drifts-ekonomi 
 Byggnadsrådgivning 
 Kvalitetssäkring (HACCP) 
 Att möte upp kraven från lagstiftning och myndigheter 
 Marknadsföring 
 Försäljning 

 
Övriga frågor 
 
24. Känner du att du har god tillgång till information om vad som händer, och vad som 
erbjuds företag inom din bransch?  

 Ja 
 Nej 
 Vet ej 

 
25. Genom vilka kanaler får du information? 

 Nyhetsbrev 
 Tidningar 
 Internet 
 Möten 
 Övrigt 

 
26. Vad tror du är den viktigaste framgångsfaktorn för att lyckas i din bransch? 
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Bilaga 2 
Resultat av intervjuer med småskaliga livsmedelsförädlare 
Baseras på 40 genomförda intervjuer februari-mars 2006 

Fråga 1. Finns det behov av att etablera 
resurscentrum för småskalig livsmedelsförädling i 

Västra Götaland?

82%

8%

10%

Ja
Nej
Vet ej

 
 

Fråga 2. Bör det vara ett fysiskt centrum?

70%

16%

14%

Ja 
Nej
Vet ej

 
 

Fråga 4. Har Du besökt Eldrimner i Jämtland?

50%50% Ja
Nej
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Fråga 7. Är idén med mobila provkök te x mejerier 
och slakterier bra?

59%23%

18%

Ja
Nej
Vet ej

 
 

Fråga 8. Vad är lagom hyrtid för ett mobilt 
provkök?

20%

25%

15%

25%

10%
5%

Veckovis
3 månader
6 månader
1 år
2 år
3 år

 
 

Fråga 9. Vad inverkar mest på om du skulle 
uttnyttja ett provkök?

43%

0%32%

25%
Pris

Hur länge man får
hyra
Avstånd till kök

Möjlighet till
handledning
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Fråga 10. Hur långt är du beredd att åka för att 
uttnyttja ett provkök?

22%

59%

19%

1 mil
1-5 mil
> 5 mil

 
 

Fråga 11. Skulle du kunna tänka dig att ta emot 
praktikanter?

70%

15%

15%

Ja 
Nej
Vet ej

 
 

Fråga 12. Skulle Du kunna tänka dig att upplåta 
dina lokaler för utbildningsverksamhet?

54%
28%

18%

Ja
Nej
Vet ej
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Fråga 13. Skulle Du kunna tänka dig att vara 
mentor åt andra?

75%

15%

10%

Ja
Nej
Vet ej

 
 

Fråga 14. Hade Du tyckt att det var bra med en 
metor när Du var nystartad?

81%

8%

11%

Ja
Nej
Vet ej
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Fråga 15 
Kompetensutvecklingsbehov hos företag 

yngre än 5 år
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Kompetensutvecklingsbehov hos företag äldre 

än 5 år
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Kompetensutvecklingsbehov hos alla 
tillfrågade företag
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Kompetensutvecklingsbehov hos företag i 
mejeribranschen.
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Kompetensutvecklingsbehov hos företag med förädling 

av frukt och grönt.
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Fråga 18. Vilket upplägg när det gäller 
utbildningar skulle passa dig bäst?
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Fråga 20. På vilket sätt skulle du vilka ha stöd 
inom området produktutveckling
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Fråga 21. Ingår Du i något branschnätverk?
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Fråga 22. Har Du behov av ytterligare nätverk?
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Fråga 24. Känner Du att du har god tillgång på 
information om vad som händer och vad som 

erbjuds företag i din bransch?
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Fråga 25. Genom vilka kanaler får du information?
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Bilaga 3  
Lista över genomförda intervjuer med företagare 
 

Företag Namn Ort 
Stockuts Livsmedelsförädling Peter Schultz Tidaholm 
Tunnbröbagarn Tommy Johansson Tun 
Källbergs mjölk Sven Olof Videll Lidköping 
Enelidens köksträdgård Pia Sandberg Grästorp 
Ubsola Trädgård Svante Lindqvist Götene 
Wardins Gårdsprodukter Maria Wardin Floby 
Lurö Lax Lennart Rask Lidköping 
Marietads Rapsolja Diana Arvidsson Mariestad 
Getosttillverkning Birgitta Moberg Älgarås 
Birgittas Lantbruk Birgitta Eriksson Grästorp 
Skattegårdens lantost Annelie Lundberg Sollebrunn 
Grindmossens Café & Konferens Ingen uppgift Tostared 
Joarsbo Naturprodukter Ingen uppgift Kalv 
Vildvuxet & Hemgjort Ingen uppgift Mårdaklev 
Blomdals Örtagård Ingen uppgift Öxabäck 
Tuacultura Ingen uppgift Ljung 
Örtagården Mon Lisbeth Ahlmark Trollhättan 
RK Skaleri Robert Carlsson Uddevalla 
Café Fjärdingen Carina Kilberg Bäckefors 
Torgunnehagen Anita Andersson Brålanda 
Nordgårdost Kerstin Johansson Ulricehamn 
Hvena Ost Eivor Olsson Henån 
Skoga Gårdsmejeri Ingen uppgift Borås 
Gässbogetgård Carina Jacobsson Högsäter 
Halltorps Getost Anna Kaiser Trollhättan 
Kullagårdens kött & Chark Ingen uppgift Borås 
Dahlbergs slakteri Per-Olov Dahlberg Brålanda 
Axels Chark Ann Christine Vorbau Bäckefors 
Roys Chark Kent Brålanda 
Havtornspecialisten Sune Wernby Dals Långed 
Adelåsens Kalkon Anders Bertilsson Stora Levene 
Sandra Schweizer specialiteter Sandra Schweizer Ambjörnarp 
Tunnbrödstugan Ingen uppgift Gölingstorp 
Hamburgsunds fisk & skaldjur Peter Hamburgsund 
Håfveruds rökeri Lars Lundberg Håverud 
Skalhuset Jan Kronlund Hamburgsund 
Blomqvist Bageri Thomas Strömstad 
Falbygdens struts Mikael Klingstedt Falköping 
Havtorn i Väst Ingemar Karlsson Tanumshede 
Ailas hembageri Aila Borås 
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Bilaga 4  
Lista över bransch- och intresseorganisationer, Regional Mat i Sverige 
Källa: http://www.livsmedelssverige.org/link/links.cfm?30 
 

 

 
Bransch- & Intresseorganisationer 
  AB Måltidsupplevelser i Grythyttan  
  Agroväst  
  Bo på lantgård  
  Destination Grythyttan  
  Dinkelcentrum på Gotland  
  Euro-Toques  
  Föreningen Landsbygdshandelns främjande  
  Företagarna  
  Gastronovum  
  Gårdsmejeristen  
  Hallands Köttklubb  
  Hushållningssällskapen  
  Livsmedel i Väst  
  Livsmedelskollegiet i Lund  
  LRF  
  Måltidens Hus  
  Skåneländska Gastronomiska Akademien  
  Slow Food Skåne  
  Slow Food Sverige/Stockholm  
  Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism  
  Surströmming.se  
  Svensk hjortavel  
  Svensk Lantmat  
  Svensk Lantmat i Skåne  
  Svensk Struts  
  Svenska Arkkommissionen  

  
Svenska Riksförbundet Nationellt 
Resurscentrum för kvinnor  

  Svenska Strutsföreningen  
  Sveriges Gårdsmejerister  
  Sveriges Rese- och Turistråd  
  Upplev landet  
  Västra Gastronomiska Akademin  
 
Forskning 

  
esbri, institutet för entreprenörskaps- och 
småföretagsforskning  

  ETOUR  
  Forum för småföretagsforskning  

  
Institutionen för systemekologi, Stockholms 
universitet  

  Nordlandsforskning  
 
Handel 
  Aarstiderna  
  Bondens Butik  
  Bondens egen  
  Bondens Egen Marknad.  
  Cajsa Warg  
  Föreningen Landsbygdshandelns främjande  
  Handla ihop  
  Kaprifolkött  
  Klastorps Grönsaker  
  Kungsbyn - saluhallen på landet  
  Matsäljarna  
  Mattorget i Skåne  
  Servicegrossisterna  

 
Länkar till länkar 
 Gröna Gårdar  
 Gårdsbutiker i Danmark  
 Landsbygdsguiden, Västra Götaland  
 Landsbygdssverige  
 Sveriges gårdar  
 
Matguider 
 Allt om Gotland  
 Ekostaden/mat i Malmö  
 Gotland.net  
 Guide till ekologisk mat i Stockholm  
 Värmlandsmat  
 
Myndigheter 
 Företagsguiden/NUTEK  
 Glesbygdsverket  
 ITPS, Institutet för Tillväxtpolitiska Studier  
 Jordbruksdepartementet  
 Jordbruksverket  
 Landsbygdskommittén  
 Livsmedelsverkets listor över godkända företag  
 NUTEK  
 Näringsdepartementet  
 Regionala tillväxtprogrammen  
 Turistdelegationen  
 
Organisationer 
 Bondens egen  

 
Ekocentrum - informationscentrum för 
ekologiska produkter  

 
Ekoköket - ideell förening med ekologiska 
ambitioner  

 Föreningssparbanken  
 KRAV  
 LRF  
 SNF - Svenska Naturskyddsföreningen  
 Stiftelsen Ekocentrum  
 Svenska Vegetariska föreningen  
 Sveriges Konsumenter i Samverkan, SKIS  
 Sveriges Konsumentråd  
 
Projekt 
 Blekinge Utvecklingscentrum  
 Dalslandsmat  
 Ekologiskt Marknadscentrum  
 Ekotopia AB  

 
Eldrimner - resurscentrum för småskalig 
livsmedelsförädling  

 En Levande Landsbygd  
 En smak av Västernorrland  
 Framtid Vikbolandet  
 Fäbodmat och matkultur i Dalarna/Gävleborg  
 Fäbodriket  
 Göteborg 2050  
 Kulinariska Gotland  
 Kulturlandskapet i kustlandet  
 Kvarkenrådet  
 Lammprojekt i Gävleborg  
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  Svenska marknader  
  Ölands Skördefest  
  Österåkers Lanthandelscenter  
 
Internationellt 
  Bedriftsinformasjon  
  De Kas  
  Eat the view  
  EU:s kvalitets- och ursprungsmärkning  
  Farmers Market and Salad bar projekt  
  Farmers Markets  
  Fondazione Qualivita, Siena, Italy  
  Food from Britain  
  foodlinks UK  
  Local Harvest, USA  
  Localfoodworks  
  Matnett, Norge  
  Matportalen, Norge  
  Seasonal Chef  
  UK Food Links  
 
Konsulttjänster/Rådgivning 
  AB Måltidsupplevelser i Grythyttan  
  Almi  
  Hushållningssällskapen  
  LivsTek - centrum för praktisk livsmedelsteknik  
  LRF Konsult AB  
  meNY  
  NUTEK  
  Smelink  
 
Kvalitet & standardisering 
  EU:s namnskydd för livsmedel  
  NUTEK  
 
Lantbruk & Gårdsbutiker 
  AlterHedens Gård  
  Austad Gård  
  Berglundsbageri i Kungsgården  
  Bitterna Lamm  
  Bjäre hembygd  
  Bonde.nu  
  Bondens Butik  
  Bosarpkyckling  
  Broby Struts  
  Bäckens Gård  
  Ejmunds Gård, Gotland  
  Forsgrens Lantbruk AB  
  Gessie potatis  
  Glad Gris  
  Gudmundsgården  
  Gunnarshögs gård  
  Gunnebo slott  
  Gårdsbutiker, KRAV-godkända  
  Havtornspecialisten  
  Heberleins  
  Hornuddens Trädgård  
  Ingelsta Kalkon  
  Ingelstorp Trädgårds AB - Österlenbär  
  Kalmar-Ölands Trädgårdsprodukter  
  Kaprifolkött  
  Klastorps Grönsaker  
  Kulinariska utflykter i Blekinge  
  Kungsbyn - saluhallen på landet  
  Magnussons Kött och Chark  
  Mamma Mu:s Delikatesser  
  Mattorget i Skåne  
  Mjukt & Gott – Österlenkryddor  
  Mossagården och Eko-grönt  

 Lantmat i Småland och på Öland  
 LEADER + nätverket i Sverige  
 Lokal livsmedelsförsörjning och regional mat  
 Madariged Skåne  
 Mat Halland  
 Mat i norr  
 Mat på Gotland  
 Mat som lokal utvecklingskraft  
 Maten gör Österåkaren  
 Mer Värd Mat  
 Min Mat  
 Måltidsämbetet  
 Mälarhagar  
 NÄREKO  
 Närodlat för närmarknad - Olofströms kommun  

 
Regional Matkultur Europa - Interreg IIIC 
projekt  

 Regional Matkultur/Culinary Heritage Europe  
 Sjuhäradsmat  
 Skärgårdssmak  
 Smakrikt Jämtland/Härjedalen  
 Tjustbygdens Skafferi  
 Tryffel på Öland  
 Upplev Östgötalandet  
 Våga Växa Västernorrland  
 Västsvensk Mersmak  
 
Restauranger 
 Albert Kök Hotell & Konferens  
 Edsbacka Krog  
 Forshems Gästgivaregård  
 Karin på Lundåkra  
 Marmite  
 Street Restaurang  
 Westsura Herrgård  
 Yxtaholms Slott  
 Åkerblads Hotell & Gästgiveri  
 
Övrigt 
 Astrid Lindgrens Värld  
 Bonde.nu  
 Bondens Egen Marknad.  

 
ECEAT Sverige - för dig som vill fira semestern 
på en ekologisk gård  

 Ekotopia AB  
 Falbygdens mat och kultur  
 Goda Gotland  
 Handla ihop  
 Kulinariska utflykter i Blekinge  
 Leaderplus i Sverige  

 
Lista över lokala köttproducenter/slakterier i 
Sverige  

 Runåbergsfröer  
 SLV:s lista över småskaliga slakterier  
 Sofia Kalaskockar Catering  
 Svenskt GourmetGille  
 Sörmländska Lustgårdar  
 Venture Cup - affärsplantävling  
 Wij trädgårdar  
 Ölands Skördefest   
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  Märsö gård  
  Nibble Gård  
  Olsgården  
  Påverås Gårdsmejeri  
  Roslagskött  
  Roslagslamm  
  Rynninge gård  
  Sjunkaröds Vildsvinsfarm  
  Sjövångens Angus  
  Skånskt Naturbeteskött  
  Slotts Lax  
  Smultronboda lammprodukter  
  Smååkrans Getgård  
  Stockeboda Gård  
  Stora Hällsta  
  Stora Risten Fisk AB  
  Svensk Lantmat i Skåne  
  Syltkrukan  
  Tiraholms Fisk och Gårdsbutik  
  Wapnö Gård  
  Varalövs Gårdsbutik  
  Warbro Kvarn  
  Wardins gårdsprodukter  
  Wij trädgårdar  
  Väddö gårdsmejeri  
  Wästgötarna  
  Västkustägg  
  Åloppe Eko-mat  
  Äleby Gård  
  Ängavallens Gård  
  Öppna gårdar landet runt  
  ÖsterlenSparris  
  Öströö fårfarm  
 
Livsmedelsföretag 
  Berglundsbageri i Kungsgården  
  BerteQvarn  
  Bjärefågel  
  Boxholm Ost AB  
  Bredsjö Blå Fårost  
  Brostorps hemlagade ostkaka  
  Buhres fisk i Kivik  
  Dalsjöfors Slakteri  
  Fam. Widegren  
  Finesserna  
  Glad Gris  
  Gustafs korv  
  Gute Vin  
  Gäsene mejeri  
  Havtornspecialisten  
  Husa Gård - Ekologiskt kött  
  Hälsinge Lantkök AB  
  Hälsingestintan  
  Höglandsprodukter  
  Ingelsta Kalkon  
  Jürss Mejeri  
  Kråkbär - Projekt Empetrum  
  Kulinariska utflykter i Blekinge  
  Kullabygdens Musteri  
  Livsmedelsverkets listor över godkända företag  
  Lynga ört  
  Melkers Naturkött  
  Mora bryggeri  
  Mälarhagar  
  Norrbottensgården  
  Pipers Glace  
  Pyramidbageriet  
  Påverås Gårdsmejeri  
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  Roslagskött  
  Siljans Chark  
  Sofia Kalaskockar Catering  
  Ugglarpsföretagen  
  Vedums Chark  
  Vreta Kaningård  
  Väddö gårdsmejeri   
 

 
 
 

 


	1
	2
	3
	4

