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Projekt Tillväxt Grönsaksodling har nu genomfört den första delen av 
projektet, där målet har varit att genomföra en grundlig nulägesanalys av 
hur den lokala grönsaks-produktionen i länet ser ut, belysa dess nuvarande 
förutsättningar, kartlägga kundernas efterfrågan samt sprida resultatet till 
berörda parter i Gävleborg.

Nedan finns en sammanställning av de aktiviteter som genomförts under 
2020 samt beskrivningar ur såväl odlarnas som kundernas perspektiv.  

Rapport av genomförda aktiviteter under projektets första del (2020)
(Projektet fortsätter sin verksamhet fram till och med hösten 2021)

Inventering av odlare är genomförd
Kartläggningen har tagits fram med hjälp av MatVärdens kontaktnät, 
näringslivskontoren och andra enstaka företag och personer som bidragit 
med information.

Antalet inventerade verksamma odlare i Gävleborg var under säsongen 
2020 tjugotvå stycken spridda över hela länet. Definitionen på verksam 
odlare är att odlingen är i så pass stor skala att man säljer en del av sina 
grönsaker. Reservation måste göras för att projektet kan ha missat någon 
odlare som vi inte fått kännedom om.

Endast två odlare bedriver en mer storskalig verksamhet med grossister 
och andra återförsäljare som kunder.

Djupintervjuer har genomförts med 11 verksamma odlare. Varje intervju 
finns dokumenterad.

Undersökning av intresse för att etablera nya odlingar eller utöka sin 
befintliga verksamhet är genomförd 

Under 2020 har en enkät skickats upp till länets samtliga kommuner (den 
huvudsakliga kanalen har varit via näringslivskontoren) i syfte att finna de 
personer eller företag som planerar att starta odlingar av grönsaker eller 
utöka sina befintliga verksamheter. Frågan om man har intresse av att 
arrendera ut eller sälja mark ställdes också. Det kom in över 50 svar från 
olika delar av länet. 42 av dessa är på gång att starta upp odlingar av 
grönsaker eller har startat och planerar för utökning av verksamheten. 

Satsningarna är i varierande omfattning avseende volymer och tänkta 
säljkanaler. Detta visar att etableringar av nya odlingar har en positiv 
trend vilket är till gagn för målsättningarna i Gävleborgs Handlingsplan 
för Livsmedelsstrategin där produktionsvärdet av lokala livsmedel ska 
öka med 50% till år 2030.

Flera markägare har anmält intresse för att arrendera ut mark till odlare, 
(Hofors kommun, Ockelbo kommun, Bollnäs kommun, Hudiksvalls kommun 
och Gävle kommun)



Utmaningar och möjligheter ur odlarnas perspektiv:
• Man känner inte till vilka säljkanaler som finns och hur de fungerar

•  Svårt att veta vilket sortiment som efterfrågas

• Småskalig odling kräver mycket manuellt arbete som kan vara
   svårt att kombinera med andra utkomster

• Svårt att veta vilka villkor som gäller om man vill anställa 
   personer med bidrag

• Generellt saknar många grundläggande utbildning och har behov av
   kompetensförstärkning inom flera områden som rör just odlingen

• Svårigheter att räkna på sin lönsamhet

• Prissättning - vad kan man ta betalt?

• Brist på kontakt med potentiella kunder

• Dyrt att frakta produkterna

• Det upplevs som en risk att skala upp sin verksamhet på grund av 
   osäkerhet om kunden verkligen lovar att köpa de volymer man odlat

• Brist på lämplig odlingsmark i närheten av där man bor

• Många säljer sina grönsaker direkt till konsument via Reko, 
   Bondens marknad eller i egen gårdsbutik. Det ger bra betalt för 
   produkterna men innebär också att mycket tid går åt för försäljning

• Man saknar nätverk bland odlare, många vill gärna samarbeta med 

   andra särskilt kring försäljningen

Studiebesök
Projektet har anordnat en studieresa till Dalarna under sommaren 2020 
där vi besökte en småskalig ekologisk grönsaksodlare, Bonden och 
Bananen, samt Wålstedts Gård som odlar ekologiska grönsaker i större 
skala och levererar till grossister. Sju odlare deltog.

Initierade nätverk bland odlare
Bland de befintliga odlarna och de som kommit till via enkäten har 
projektet tagit initiativ till flera nätverk som nu är aktiva. 
En nätverksträff i samarbete med HNA i Hudiksvall är genomförd med 
tiotal odlare inbjudna. Dialogen fortsätter med var och en som deltagit.
Ytterligare ett nätverk finns i Bollnäs kommun, där man planerar för utökade 
odlingar och gemensamma försäljningskanaler inför säsongen 2021. 

Här finns även intresse att samarbeta med kommunen när det gäller 
förskolor och skolor för att sprida kunskap om odling till barnen.
Projektet har även stöttat gruppen med kurskvällar med ämnet kalkyler 
och lönsamhet för småskalig grönsaksodling.

I Nordanstigs kommun stöttar projektet en verksam jordbrukare med 
80 hektar mark som planerar att starta odlingar av grönsaker på delar
av marken med start 2021 och vill satsa på att sälja till butiker i närområdet.



Ytterligare en odlare i Nordanstig planerar på sikt att odla ekologisk vitkål i 
större skala med möjlighet att leverera till kommunköken men även direkt 
till konsumenter. Familjen har lång erfarenhet av storskalig odling.

Kartläggning av kundernas efterfrågan 
och förutsättningar  

RESTAURANGER:
Fyra restauranger har hittills varit involverade som sakkunniga varav alla 
fyra redan startat, eller är på gång att starta egna odlingar av grönsaker till 
sina restauranger. Det har varit svårt att kartlägga efterfrågan brett bland 
restaurangerna under 2020 på grund av Coronas negativa påverkan. De har 
behövt fokusera på sina akuta problem.

Projektet stöttar aktivt ett par av restaurangerna när det gäller etableringen 
av de egna odlingarna, dess ekonomiska förutsättningar och övriga råd.

Utmaningar och möjligheter ur 
restaurangernas perspektiv:
• Man känner inte till vilka som kan leverera lokala grönsaker

• Leveranssäkerheten är viktig 

• Logistiken är ett stort problem då många restauranger beställer 

   små volymer åt gången

• Man vill veta vilka odlare som vill och kan leverera och vilka produkter 

   och volymer som är tillgängliga

• Det är en stor fördel att kunna visa att man har lokala grönsaker på menyn

• En bra modell för småskaliga odlare kan vara att odla för endast en eller 

   två restauranger som ligger så nära att man själv kan ordna utkörningen

DAGLIGVARUHANDELN:
Enskilda möten med fyra dagligvarubutiker har genomförts i Hudiksvalls 
och Ljusdals kommun. Enligt butikerna är efterfrågan mycket stor på lokala 
grönsaker och tillgången alldeles för liten. Man kan dra slutsatsen att så är 
fallet i hela Gävleborg. Enskilt möte har skett med inköpsansvarig på Coop 
Mitt som visar stort intresse för lokalt odlade grönsaker.

Utmaningar och möjligheter, butikernas perspektiv:
• Butikerna saknar ibland fokus på lokala produkter i sin affärside 

   och verksamhet

• Vikten av att alla medarbetare är förankrade och positiva till 

   satsningar på lokala matprodukter

• Svårt att hitta leverantörer av grönsaker 

• Varierande tillgång på volymer, säsongsbetonat

• Blir sällan kontaktade av odlare som vill sälja



• Handel med lokala matproducenter innebär ofta en krånglig och mer 

   tidskrävande hantering med orderläggning, leveranser och administration

• Det finns generellt en önskan om att kunna köpa in lokala grönsaker

• Det stärker butikens varumärke och bidrar till ett hållbart sortiment

När det gäller inköp från central nivå i Dagligvaruhandeln finns stora 
möjligheter till bra volymer och en ökad lönsamhet, men det krävs också 
att leverantören har en IP-certifiering.

OFFENTLIGA KÖK:
En enkät har genomförts i alla kommuner i Gävleborg under projektets 
första del. Enkäten finns dokumenterad för varje kommun.
Kartläggningen visar vilka lokala grönsaker kommunerna skulle vilja 
upphandla samt vilka volymer det rör sig om. Slutsatsen är att efterfrågan 
på lokala grönsaker är betydligt större än tillgången.

Möte har hållits med kostcheferna i Hudiksvall och Nordanstig med syfte att 
skapa kontakt och bädda för affärer framöver mellan odlare och kommunen

Projektet har medverkat till att Ockelbo kommun har genomfört  köp av 
lokala grönsaker i mindre volymer från odlingarna på Wij Trädgårdar samt 
Böle Grönsaker under hösten 2020.

Även i Ljusdals kommun har projektet knutit samman inköpsorgansiationen 
och odlingarna på Stene Gård. Inköp av olika kålsorter genomfördes på 
försök under hösten.

Hinder och utmaningar ur kostchefernas perspektiv:
• Det är knappt någon som lämnar in anbud på lokala grönsaker

• Säsongsbetonad tillgång men inköparna är beredda att vara flexibla 

  avseende leverans-säkerhet då de kan komplettera med 

  grossisternas utbud

• Grönsakerna kräver ofta en viss förädling innan de kan tas emot i köken. 

  Det kan röra sig om tvättning, skalning etc. 

  Många odlare har inte möjlighet att lösa det.

Övriga genomförda aktiviteter:
Projektledaren har medverkat som föreläsare på LRF:S seminarie 
“Kompetensdag inom ekologisk produktion” med ämnet: 
“Möjligheter och utmaningar för grönsaker i Gävleborg”

Projektet har aktivt uppmuntrat till deltagande i digitala 
utbildningar som rör grönsaksodling. Exempel på ämnen är 
”Levande landskap - Alternativa odlingsmetoder” och 
”Grönsaks-kalkyler”.



Projektet är representerat i arbetet med Hudiksvalls Handlingsplan för 
Livsmedelsstrategin i gruppen “Konsument och Marknad”

Projektet har varit representerat på strategimöte för livsmedels-strategin 
i Ovanåkers kommun

Slutsatser av genomförd nulägesanalys:
Marknadens efterfrågan på lokala grönsaker har visat sig vara långt 
större än tillgången. Orsakerna är flera, se tidigare listor på hinder 
och utmaningar.

Hittills definierade behov av åtgärder: 
Verksamma och tillkommande odlare är i behov av stöd i olika former för 
att kunna skala upp sina verksamheter men också av kompetenshöjande 
åtgärder som:  

• Odlings-kompetens

• Affärskunskap; såsom att kunna beräkna lönsamhet i sin egen verksamhet
  och vilka åtgärder man behöver vidta

• Tillgång till nätverk och samarbeten med andra odlare

• Kompetens inom marknadsföring och försäljning

Utvecklat kundsamarbete är viktigt, där båda parter är med och tar risken 
för att man kanske inte klarar volymåtagande på grund av väder och vind 
eller andra orsaker. Många odlare är nybörjare och för att affärer ska 
komma igång och fungera bra krävs stöd även från kunderna. 

Av det som hittills kommit fram i projektet är vissa kunder så pass 
intresserade av att köpa att man är beredd på att vara flexibel i sina krav 
och i vissa fall är man beredd att hjälpa till med logistiklösningar som  
förenklar för odlaren.

Vad händer nu?
Andra delen av Projekt Tillväxt Grönsaksodling kommer att pågå aktivt 
under 2021 fram till slutet av oktober. Under årets två sista månader ska 
rapport skrivas och spridas till berörda parter.

Fokus på arbetet kommer att ligga på nätverk och samarbete mellan olika 
parter i värdekedjan från odlare till kund. Allt i syfte att skapa tillväxt och 
lönsamhet inom grönsaksodlingen.

Projektet kommer fortsätta stötta de nätverk som bildats under 2020 
samt initiera nya sådana och bidra till att skapa kontakt mellan odlare 
och kunder.

 
Järvsö den 14 januari 2020

Britt-Marie Stegs 
Projektledare
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