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Projekt Tillväxt Grönsaksodling handlar om att skapa tillväxt i

branschen och uppmuntra till fler och större odlingar i Gävleborg.

Den här rapporten beskriver nulägesanalys, genomförande och slutsatser
av ett tvåårigt projekt som genomförts under 2020–2021 under ledning av
Föreningen MatVärden.

Sammanfattning
I Gävleborgs län är grönsaksproduktionen så låg att den knappt går att
räkna med. Konsekvenserna av detta blir att vi inte har tillgång till
grönsaker vid en livsmedelskris. Om branschen får tillväxt igen skapas
nya arbetstillfällen, befintliga jordbrukare kan skapa en kompletterande
intäktskälla, mark som inte används för matproduktion idag kan tas i bruk
och stadsnära odlingar kan etableras. Projektet Tillväxt Grönsaksodling har
fokuserat på att stimulera tillväxten av grönsaks-produktionen med målet
att få fram större volymer av lokalt producerade grönsaker och etablering
av fler företag i branschen.
Under den tid som projektet fortgått har intresset för nya etableringar av
småskalig grönsaksodling och nya modeller för samarbeten ökat på flera
platser i länet.
En jordbrukare i norra Hälsingland ställer om en del av sin produktion i
större skala och investerar i lager och lokaler för packning för att ge
kunderna tillgång till grönsaker även på vintern. En grupp av företagare
i södra Hälsingland har inlett ett samarbete kring odling och försäljning
och en ny entreprenörsutbildning för grönsaksproducenter,
Småbruk - Grön entreprenör, har startats i Söderhamn.
Trenden är positiv och projektet ser att efterfrågan är långt mycket
större än tillgången.
Detta är en stor möjlighet, men det är också viktigt att konstatera behovet
av fortsatt stöd till de nya entreprenörerna då branschen i stort sett saknar
basfunktioner för marknadsföring och försäljning. Detta behöver byggas
upp och ekonomiskt mäktar inte de nystartade grönsaks-producenterna
ensamma stå för investeringen av den utvecklingen. Om det ska finnas en
långsiktig lokal grönsaksproduktion med kraftigt utökade volymer är projektets bedömning att det krävs stöd och engagemang från både kunder och
organisationer i flera år framöver.

Tack!
Ett stort tack riktas till alla organisationer och företag som bidragit med
viktig kunskap och öppnat dörrar för nya nätverk och möjligheter inom
grönsaksproduktionen och ett särskilt tack till de fyra restaurangerna i
Hälsingland, Systrarna Söderström, Järvsöbaden, Orbaden Spa & Resort
samt Järvsö Lanthandel, som utan direkt egen vinning hjälpt till att finansiera projektet tillsammans med Jordbruksverket.

Bakgrund
Vid projektets start i januari 2021 står länets grönsaksproduktion, trots
växande efterfrågan från marknaden och stampar utan nämnvärd tillväxt.
Sammantaget har självförsörjningsgraden för alla trädgårdsväxter beräknats
till 1,5% i Gävleborg vilket kan jämföras med 14% för Sverige som helhet.
(Källa: Livsmedelsproduktion i Gävleborg 2020, Lars Jonasson)
Jordbruken i Gävleborg bedriver av tradition huvudsakligen bedriver mjölk
eller köttproduktion och det är ofta ensamföretagare som driver företagen.
Bland de grönsaksproducenter som kartlades i början av projektet hade
ingen sitt ursprung i ett traditionellt jordbruk. Slutsatserna av detta blir att
det inte bara är bland de traditionella jordbruken som tillväxten inom grönsaksproduktionen troligen kommer att ske.
Det finns flera troliga hinder till varför det inte finns tillväxt i sektorn grönsaksproduktion. Exempel på detta är: Kompetensbrist, brist på relevant
arbetskraft, brist på ledarskap för arbetskraft och avsevärda svårigheter att
som ensam odlare mäkta med att distribuera och sälja produkterna på ett
lönsamt sätt. Det saknas väl fungerande distributions- och försäljningskanaler för lokala grönsaker och det kan vara komplicerat att klara av offentliga
anbud som ofta är anpassade för stora volymer som ska vara tillgängliga
året runt.
Att sälja direkt till konsument kräver hög kompetens och många arbetstimmar för små volymer. Det finns få odlare som är beredda på att satsa allt
detta arbete och ofta saknas kunskap inom marknadsföring och försäljning.
Stegen mellan odlare och konsumenter blir ofta många, dyra och komplexa. Det blir inte lönsamt.
Samtidigt är efterfrågan stor från konsumenter och restauranger på lokalt
odlade grönsaker och även de offentliga köken önskar mer lokalt.
I Gävleborgs handlingsplan för Sveriges Livsmedelsstrategi definieras särskilt behovet av en utökad grönsaksproduktion inom länet och i den Regionala Utvecklingsstrategin (RUS) ligger de globala målen för 2030 till grund
för att främja en hållbar matproduktion. Här betonas att ”det är tydligt att
det krävs förändringar av rådande system och strukturer samt i vissa fall
ersätta gamla system med något nytt”.
Den gröna näringen som helhet står inför stora utmaningar och förändringar för att överleva i framtiden. Det behövs nytänkande strategier och nya
metoder för att klara klimatförändringarna och möta den växande efterfrågan på lokalt producerad mat. Tillväxt i den här näringen ger också fler
lokala arbetstillfällen och tillför goda värden till den turism som blir alltmer
viktig.
Potentialen är stor för en ökad grönsaksproduktion i Gävleborgs län. Här
finns jordar som är väl lämpade och mark som kan ställas om eller tas i bruk
igen. Detta skulle med fördel kunna göras även i tätortsnära områden.

Men det kräver nya lösningar som för odlare och konsumenter närmare varandra och det krävs bättre förutsättningar för marknadsföring, distribution
och försäljning. Om vår region drabbas av ett krisläge är det också viktigt
att vi har en egen produktion av grönsaker.
I Gävleborgs handlingsplan för Sveriges Livsmedelsstrategi 2018-2030 är
de övergripande målen att:
• Öka produktionsvärdet för den totala livsmedelsproduktionen med 50%
• Öka sysselsättningen inom jordbruk och förädling 10%
Utgångsläget för produktionen av grönsaker är i ljuset av målsättningarna utmanande. Nära 100% av de grönsaker som konsumeras i Gävleborg
importeras till länet. (Källa: Livsmedelsproduktion i Gävleborg 2020, Lars
Jonasson)
Enligt den kartläggning som gjordes i början av projektet fanns endast ett
litet antal verksamma odlare varav de flesta är små och har sin grund i
självhushållning med ett visst säljbart överskott.
En liten grupp kombinerar självhushållning med kommersiell odling
19 stycken och endast 3 var professionella odlare.
För att inte grönsaksproduktionen helt ska försvinna och istället vända till
en uppåtgående tillväxt ser projektet ett behov av att stötta den här näringen genom ett antal stimulerande åtgärder. Detta faller också väl samman
med Mål 14:3 i I Gävleborgs handlingsplan för Sveriges Livsmedelsstrategi
där MatVärden uppmanas att “via projektverksamhet arrangera aktiviteter
och möten med syfte att skapa affärer mellan livsmedelsproducenter och
marknaden”.

Syfte
Syftet med projektet har varit att stimulera och bidra till ett utökat antal
grönsaksodlingar, ökade volymer av lokalt producerade grönsaker samt
att fler entreprenörer satsar på grönsaksproduktion.
Då projektet kunde identifiera att det för flertalet odlare inte finns en
fungerande värdekedja för försäljning och marknadsföring för lokala
grönsaker blev projektets ambition också att bidra till att modeller för
detta kommer till stånd genom nya samarbeten i värdekedjan.

Genomförande
Projektets första del var att kartlägga den befintliga andelen grönsaksodlare samt utforska och definiera de hinder och möjligheter som behöver
lösas för att odlare ska vilja skala upp och bli mer kommersiella samt att nya
etableringar av odlingar tillkommer. Detta gjordes genom djupintervjuer
och nätverksträffar med flera aktörer inom området grönsaksodling där
primärproducenterna har varit prioriterade. Men även aktörer på kundsidan
såsom dagligvaruhandeln, offentliga kök och restauranger har varit
tillfrågade och involverade.

För att en tillväxt ska komma till stånd är det viktigt att de affärsmässiga
förutsättningarna blir synliga så att åtgärder kan sättas in i rätt sammanhang. Med anledning av det har projektet tagit fram beräkningsmodeller
som visar de ekonomiska förutsättningarna för småskalig odling i vårt län.
Dessa är upplagda på riktiga “case” där odlarna delat med sig av sin verklighet och där projektet tillfört dem kalkylmodeller och stöd för att arbeta
i dem. Genom denna modell har projektet fått relevant ekonomisk information för odlingens förutsättningar i vårt län och odlaren har fått en inblick
som de flesta inte hade hur lönsamheten egentligen ser ut och hur man kan
påverka den genom ett antal åtgärder.
De enskilda företagens ekonomiska uppgifter finns inte sparade då det är
konfidentiellt material.
Andra delen av projektet har varit att fokusera på samverkan och nätverk
mellan odlare och kunder som syftar till innovativa lösningar för att öka
affärerna och därmed tillväxten.

Målgrupper
Projektet har arbetat med en primär och en sekundär målgrupp för att
tydliggöra att fokus har legat på utveckling och stöd till grönsaksproducenterna. (den primära målgruppen)
Primär målgrupp: Företagare inom grönsaksodling och förädling av
grönsaker i Gävleborgs län.
Sekundära målgrupper: Krögare, Dagligvaruhandlare, Näthandlare,
Offentliga kök och Arbetsförmedlare.

Kortsiktiga mål
Genomföra, sammanställa och sprida en grundlig nulägesanalys som tydligt
anger de hinder och möjligheter som påverkar en potentiell tillväxt.
Ett antal möten och diskussionsforum ska vara genomförda och dokumenterade. Slutsatser och förslag på nytänkande strategier och affärssamarbeten ska vara framtagna och redo för nästa steg som är genomförande i olika
former. Nätverk och samverkan mellan aktörer inom värdekedjan ska vara
initierade. Projektet ska sprida resultatet av nulägesanalys och förändringsprocessen med syfte att bidra och stimulera till flera initiativ för en kortare
och mer lönsam kedja mellan odlare och konsument.

Långsiktiga mål
Nya innovativa odlingsformer och samarbeten i värdekedjan från odlare till
konsument leder till tillväxt inom grönsaksproduktionen i länet. Ett annat
långsiktigt mål är att den förväntade tillväxten inom odling bidrar påtagligt med volymen lokala grönsaker i länet till gagn för miljön, ökade antal
arbetstillfällen och en ökad självförsörjningsgrad av grönsaker i händelse
av kris. Förväntade mål på lång sikt är också att nya grupper i samhället får
sin inkomst från grönsaksnäringen där människor som idag står långt ifrån
arbetsmarknaden är en prioriterad grupp.

Tidsplan
Projektet har pågått mellan 1 januari 2020 och 31 december 2021.
Första året har projektet fokuserat på inventering och kartläggning av
tillgång och efterfrågan, andra året har mer handlat om nätverksbyggande
aktiviteter och framtagning av nya innovativa modeller för ökad tillväxt.

Organisation och samarbeten
MatVärden har varit projektägare och genomförare. Britt-Marie Stegs
har varit projektledare. Finansiärer är Jordbruksverket och nedanstående
privata företag i Gävleborg:
Systrarna Söderström
Järvsö Lanthandel
Järvsöbaden
Orbaden Spa & Resort
Stegs Consulting
Samverkan har skett mellan odlare, kostchefer, butiker, restauranger,
Länsstyrelsen Gävleborg och LRF.
(Detaljerad organisation och samarbeten se bilaga)

Projektets genomförande

Kartläggning och nulägesanalys av produktion och marknad
Inventering av verksamma grönsaksodlare är genomförd. Kartläggningen
har tagits fram med hjälp av MatVärdens websida, näringslivskontoren i
Gävleborg samt enskilda företag och personer som bidragit med information. Antalet inventerade verksamma odlare i Gävleborg var 22 stycken
spridda över hela länet. Definitionen på verksam odlare i den här rapporten
har varit att odlingen är i så pass stor skala att de säljer en del av sina grönsaker kommersiellt. Reservation bör göras för att projektet kan ha missat
någon odlare som vi inte fått kännedom om under projekttiden.
Endast 3 odlare bedriver en mer storskalig verksamhet med grossister och
andra återförsäljare som kunder. På grund av GDPR kan listan på de verksamma företagen inte delas i denna rapport.

Djupintervjuer odlare
Djupintervjuer har genomförts med 11 verksamma odlare. Varje intervju
finns dokumenterad men innehållet kan inte utlämnas utan varje odlares
medgivande varför de inte är bifogade till rapporten.
Syftet med djupintervjuerna har varit att tillföra projektet kunskap om
de förutsättningar och utmaningar som de verksamma odlarna upplever.
Materialet har sedan använts som vägledning för vidare arbete i projektet
men har också legat till grund för de kalkylmodeller som en del av de
intervjuade företagen valt att arbeta vidare med.
Frågeställningar som togs upp finns som bilaga.

Följande utmaningar och möjligheter framkom
under djupintervjuerna:
• Dålig kunskap om vilka säljkanaler som finns och hur de fungerar.
• Svårt att veta vilket sortiment som efterfrågas.
• Småskalig odling kräver mycket manuellt arbete och kan vara svåra att
kombinera med andra inkomster.
• Svårt att veta vilka villkor som gäller om producenten 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 marknaden verkligen kommer att köpa de volymer
man producerar.
• Brist på lämplig odlingsmark i närheten av där man bor.
• Många säljer sina grönsaker direkt till konsument via Reko-ringar,
Bondens marknad eller i egen gårdsbutik. Det ger bra betalt för produkterna men innebär också att mycket tid går åt till försäljningsarbete.
• Man saknar nätverk bland odlare, många vill gärna samarbeta med
andra särskilt kring försäljningen.

Enkät
Under år 2020 har en enkät skickats ut till jordbruksföretag i länets samtliga
kommuner. Den huvudsakliga kanalen för distribution har varit näringslivskontoren. Syftet har varit att finna de personer eller företag som planerar
att starta odlingar av grönsaker eller utöka sina befintliga verksamheter.
Enkäten innehöll följande två frågor:

- Planerar du att starta odling av grönsaker för kommersiellt bruk
eller driver du redan en odling som du planerar att utöka?
- Är du intresserad av att arrendera ut eller sälja mark till andra
som vill starta grönsaksodlingar?
Antalet enkäter som skickats ut är inte räknade då närings-livsenheterna
valde att göra på olika sätt, vissa skickade ut den till alla registrerade företag i kommunen och andra valde att endast skicka till jordbrukare. Detta
gör att svarsfrekvensen inte går att beräkna exakt.
Det kom in över 50 svar från olika delar av länet och 42 av dessa anger att
de är på gång att starta upp odlingar av grönsaker eller har nyligen startat
och planerar för utökning av verksamheten. Satsningarna varierar i omfattning avseende volymer och tänkta säljkanaler.

Svaren från enkäten visar bl.a. att etableringar av nya odlingar har en
positiv trend vilket är till gagn för de uppsatta målsättningarna i Gävleborgs
Handlingsplan för Livsmedelsstrategin.
Flera markägare runt om i länet har anmält intresse för att arrendera ut mark
till odlare, (i Hofors-, Ockelbo-, Bollnäs-, Hudiksvalls- och Gävle kommun).

Marknadens efterfrågan
Restauranger
Det har varit en utmaning att nå ut brett till restaurangerna på grund
av Corona-pandemin då de har behövt fokusera på sina akuta problem.
Fyra restauranger har hittills varit involverade som sakkunniga varav ett par
av dem redan startat, eller är på gång att starta egna odlingar av grönsaker
till sina egna restauranger. Projektet har stöttat ett par av restaurangerna
när det gäller frågor kring etableringen av de egna odlingarna, dess
ekonomiska förutsättningar och övriga råd.
Följande utmaningar och möjligheter har kommit fram från restaurangerna:
• Leveranssäkerheten känns osäker.
• Logistiken är ett stort problem då många restauranger beställer
små volymer åt gången.
• Krögarna vill veta vilka odlare som vill och kan leverera och vilka
produkter och volymer som är tillgängliga.
• Det är en stor fördel för restaurangen 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 butiksägarna är efterfrågan mycket stor på
lokala grönsaker och tillgången alldeles för liten. Projektet kan dra slutsatsen att så är fallet i hela Gävleborg.
Enskilt möte har även skett med inköpsansvarig på Coop Mitt, som
representerar alla Coop-butiker i Gävleborg. Även där framkommer
att man gärna skulle se lokalt odlade grönsaker i sortimentet.
Utmaningar och möjligheter ur butikernas perspektiv:
• 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 en generell önskan om att kunna köpa in lokala grönsaker.
• Det stärker butikens varumärke och bidrar till ett hållbart sortiment.

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

Offentliga kök
En enkät har skickats ut till kostcheferna i alla kommuner i Gävleborg där
frågan ställdes om vilka grönsaker och i vilka volymer kost-enheterna skulle
vilja beställa lokalt odlade grönsaker. Svarsfrekvensen har varit mycket hög
då 9 av 10 kommuner svarat på detaljerad nivå.
Det har framkommit att intresset från de olika kostenheterna i länet är stort
för lokalt producerade grönsaker. En viktig signal för etablerade och tillkommande grönsaksproducenter. Se sammanställning offentliga kök i länk:
Sammanställning volymer alla kommuner
Utmaningar och möjligheter ur kostchefernas perspektiv:
• Det är knappt någon som lämnar in anbud på lokala grönsaker till den
offentliga upphandlingen.
• Säsongsbetonad tillgång men inköparna är beredda att vara flexibla
avseende leveranssäkerhet 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. Det är uppenbart att efterfrågan på lokala grönsaker i de
offentliga köken är betydligt större än tillgången.
Möte har hållits med kostcheferna i Hudiksvall, Nordanstig, Ljusdal, Söderhamn, Ovanåker och Bollnäs kommuner med syfte att skapa kontakt och
bädda för affärer framöver mellan odlare och de offentliga köken.
Projektet har medverkat till att Ockelbo kommun har genomfört köp av lokala grönsaker i mindre volymer från odlingarna på Wij Trädgårdar och Böle
Grönsaker i Ockelbo.
Även i Ljusdals kommun har projektet initierat ett samarbete mellan kostenheten i Ljusdal och odlingsverksamheten på Stene Gård där inköp av olika
kålsorter genomfördes på försök under hösten i en sk direktupphandling.

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 och syftet var kompetensutveckling och inspiration för tillväxt.

Ekonomi och lönsamhet
Projektet har genom djupintervjuer, nätverksträffar samt genom marknadsanalys fått fram uppgifter när det gäller de ekonomiska förutsättningarna
för lönsamhet inom grönsaksproduktionen i vårt län. Endast en producent
driver en rationell medelstor grönsaksproduktion med tillhörande modern
maskinpark och ändamålsenliga lokaler för hantering och lagring.
Resten av odlarna är små eller mycket små, dvs i startläge, varför analyserna
har fokuserat på de ekonomiska förutsättningarna för just den gruppen.
Exempel på ekonomimall som använts i projektet se bilagor eller länk:
Exempel ekonomi mall .xlsx

Initierade nätverk
Med kartläggningen av produktion och marknad samt genomförda djupintervjuer som grund har projektet fokuserat på att initiera nätverk som utifrån
rådande förutsättningar skulle kunna bidra till tillväxt inom grönsaks-produktionen i länet.
Ett nätverksmöte har anordnats i Hudiksvall där en grupp odlare deltog
tillsammans med personal från HNA (Näringslivskontoret) och Arbetsmarknadsenheten. Syftet var att knyta samman odlare samt informera om vilka
möjligheter till stöd som kan erbjudas från respektive kommunal enhet.
Projektet har medverkat i nätverket Omställning Järbo med en föreläsning
kring förutsättningarna för lokal grönsaksodling
Flera träffar har anordnats för en grupp grönsaksodlare i södra Hälsingland.
Syftet har varit att samordna och inspirera till samverkan kring odling, försäljning och marknadsföring.

Projektet har medverkat i ett flertal träffar mellan odlare och kommunernas
kostenheter i syfte att stimulera till inlämnade anbud och inköp av lokala
grönsaker till de offentliga köken. Stödet från projektets sida har fortsatt
under anbudsprocessen hösten 2021.

Stöd och coachning
Projektet har varit aktivt i att coacha enskilda odlare som önskat detta.
Det har handlat om lönsamhet och kalkyler, prissättnings-frågor, försäljning
och marknadsföring, samt lotsning till rätt kontakter för företagsstöd eller
annan rådgivning.
Utbildning kring lönsamhet och ekonomi har hållits vid två tillfällen för
odlarn-ätverket i södra Hälsingland, där alla deltagare arbetat med sina
specifika företag för att få en inblick i och kunna göra prognoser för olika
case inom den egna odlingen.
Enskilda odlare eller grupper har fått kontakter till potentiella kunder vid
ett flertal tillfällen.

Samverkan med LRF Gävleborg
Projektet har medverkat med en föreläsning i LRF:s regi med ämnet
”Lokal grönsaksproduktion i Gävleborg och dess marknadsförutsättningar”.
LRF har i sin tur anordnat en utbildning för IP-certifiering där verksamma
odlare bjudits in från projektets sida.

Nya innovativa modeller för en ökad grönsaksproduktion

Odling på kommunal mark
Projektet har via enkäten till företagen i länet medverkat till ett större
utskick i Hudiksvalls kommun i regi av HNA (Näringslivsenheten i kommunen). Svaren visade att det finns entreprenörer som vill starta odlingar men
saknar mark. Hudiksvalls kommun bestämde därför att erbjuda kommunal
mark för lokala entreprenörer som vill odla grönsaker vilket resulterat i att
tre odlare startar verksamhet under nästa säsong. (sommaren 2022)
Kommunens initiativ har inspirerat bland annat Ljusdals och Nordanstigs
kommun att arbeta på liknande sätt och en samverkansgrupp mellan de tre
kommunerna har bildats för att fortsätta det arbetet. Detta innebär att man
kommer att arbeta efter det här upplägget och utveckla processen tillsammans. Modellen där kommunen erbjuder odlingsbar mark har potential att
utvecklas i flera riktningar som dels kan gynna odlare som vill etablera sig
men inte äger egen mark, men kan också leda till verksamheter som etablerar odlingsutbildningar för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden
där nästa steg kan vara att lotsa ut arbetskraft till verksamma odlare som är
i behov av det.
Möjligheter finns förstås också att bygga växthus på kommunal mark och
utveckla kommunal verksamhet där alternativt arrendera ut till entreprenörer. Projektet har stöttat den här processen genom att bjuda in till möten
och föra samman de tre kommunerna i den här frågan.

Odlare i samverkan för tillväxt
Ett nätverk av odlare har initierats av projektet och lever nu vidare med
egen ledning och organisation. Modellen bygger på att flera enskilda företag samverkar kring en större satsning på lokal grönsaksproduktion som har
stor potential att växa framöver.
Ett företag organiserar och samordnar en grupp av verksamma odlare som
knyts till konceptet.
Detta innefattar manualer för hur odlingen får gå till, i vilket skick grönsakerna ska vara vid leverans, volym och leveransplanering mm. Riktlinjerna
för detta är i skrivande stund under utformning.
Hittills är 16 verksamma odlare involverade som leverantörer, varav flera
driver sina egna odlingar i olika typer av företagsformer. Ett annat företag
lägger order och tar emot grönsakerna, i vissa fall korttidslagrar dem, tvättar, skalar (vid behov) och packar dem för slutkunden. I tjänsten ingår även
att distribuera produkterna till kunderna.
Projektet har varit med den här gruppen sen den bildades och stöttat i olika
frågor. Bland annat genom att ta initiativ till ett möte mellan odlare och kostenheterna i kommunerna Söderhamn, Bollnäs och Ovanåker. Det i sin tur
har resulterat i att ”Odlargruppen” lämnar in anbud till alla tre ovan nämnda kommuners livsmedelsupphandling redan nu i vinter 2021. Om anbuden blir antagna kommer tre kommuner att göra inköp från den nybildade
organisationen från 2022 och tre år framåt.
Ytterligare en försäljningskanal har skapats då ett av företagen startat Foodtrucken Nära Pära, under hösten 2021 som fokuserar på att sälja maträtter
med lokala grönsaker som bas.
Samverkan i den här konstellationen kan även fungera som säljkanal för
butiker och restauranger i närområdet. Modellen gör det enkelt för kunderna som ”bara” behöver vara i kontakt med en leverantör, men ändå kan få
tillgång till en mångfald av lokala ekologiskt producerade grönsaker.
Med tanke på att vi har så få odlare i vårt län och som dessutom i många
fall saknar kompetens inom marknad och försäljning är bedömningen att
den modell för samverkan som bildats under projektet och som spänner
över hela värdekedjan från gård till bord har stor potential för tillväxt.
Viktigt här är att odlarna kan koncentrera sig i lugn och ro på just odlingen
och andra blir specialister på marknad och försäljning.Processen med att
bygga upp den här modellen pågår och kommer att vara praktiskt verksam
säsongen 2022.
Ytterligare en grupp odlare i Hälsingland har erbjudit grönsakskassar till
konsumenter i närområdet under säsongen 2021. De har arbetat efter
modellen “andelsodling” vilket inneburit att kunderna prenumererat på
produkterna vilket har säkrat försäljningen och likviditeten för odlarna.

Modeller för arbetskraft inom Grönsaksproduktionen
Att odla grönsaker kräver mycket praktiskt arbete. Flera odlare skulle kunna
växa om de kunde lösa tillgången på arbetskraft under de arbetstoppar
som uppstår. Det handlar om plantering, gallring, ogräsrensning och skördearbete.
Arbetsmarknadsenheten i Hudiksvall erbjöd möjligheten att grönsaks-företagen kunde få en praktikant som är i pågående utbildning. Projektet förmedlade frågan och sex odlare visade starkt intresse för detta. I slutänden
kunde dock inte kommunen lösa frågan redan säsongen 2021.
Förslaget finns kvar och kan troligen sättas i sjön nästa säsong dvs 2022.

Resultat
Odlare:
• Genomförd inventering av verksamma odlare i länet.
• Genomförda djupintervjuer med 11 verksamma grönsaksproducenter.
• Sammanställning av utmaningar och möjligheter ur odlarnas perspektiv.
• Enskild coachning är genomförd till ett 10-tal odlare i ämnen som
lönsamhets, sälj och marknadsfrågor.
• Stöttning till en odlare i processen med att bli leverantör till Coop,
vilket möjliggör en kraftig potentiell tillväxt för det företaget redan
under skördesäsongen 2022.
• Två genomförda utbildningskvällar i lönsamhetsberäkningar och
prognoser för odlare i grupp.
Odlarnätverket i Gävleborg har bjudits in till följande
webbaserade utbildningar:
• Bättre Digitalt Sälj, Arrangör MatVärden
• Alternativa odlingsmetoder, Arrangör Länsstyrelsen i Dalarna
• Kompetensdag för ekologisk produktion, Arrangör LRF i Gävleborg
• LEAN i grönsaksodling, Arrangör Jordbruksverket
Projektet har stöttat ett jordbruk i norra Hälsingland som ställer om en del
av sin produktion till odling av rotsaker och potatis. Verksamheten startade
redan under sommaren 2021 i mindre skala och beräknas utökas nästa säsong. Under vintern 2022 investerar företaget i lagerhållning och packning
av de egna grödorna. Detta möjliggör att kunderna kan få tillgång till lokala
grönsaker året om. Försäljningskanalerna i det här fallet är i huvudsak varit
Dagligvaruhandeln. Producenten lämnar även in anbud till de offentliga
köken i norra Hälsingland.

Nätverk
• Projektet har initierat nätverk för odlare i södra Hälsingland.
• Digitalt nätverk över hela länet är bildat i syfte att sprida information
och skapa samverkan.
• Projektet har bjudit in fem verksamma grönsaksodlare i Hälsingland
till ett fysiskt möte som därefter resulterat i samverkan kring frakter
och försäljning under hösten och vintern 2021.

Restauranger
Resultatet visar att efterfrågan är betydligt större än tillgången på lokala
grönsaker vilket stärker potentialen för befintliga och nytillkommande grönsaksodlare. Projektet har genomfört coachning för två restauranger som har
egna odlingar. I huvudsak har det handlat om ekonomi och lönsamhet.

Dagligvaruhandeln
Fyra djupintervjuer med dagligvarubutiker är genomförda. Även inom dagligvaruhandeln är intresset stort för lokala grönsaker men butiker och odlare
känner inte till varandra. Projektet har därför hjälpt till att matcha potentiella leverantörer för enskilda butiker i närområdet.

De offentliga köken
Enkät är utskickad tilla kostchefer i länet.
En sammanställning är gjord som visar
på detaljnivå vilka volymer lokalt odlade
grönsaker kostcheferna har potential att
köpa.
Projektet har initierat möten med kostcheferna i Hudiksvall, Nordanstig, Ljusdal,
Söderhamn, Ovanåker och Bollnäs kommuner med syfte att skapa kontakt och
bädda för affärer framöver mellan odlare
och de offentliga köken.

Projektet har medverkat till att Ockelbo kommun har genomfört köp av
lokala grönsaker i mindre volymer från odlingarna på Wij Trädgårdar och
Böle Grönsaker i Ockelbo.
Även i Ljusdals kommun har projektet initierat ett samarbete mellan kostenheten i Ljusdal och odlingsverksamheten på Stene Gård där inköp av olika
kålsorter genomfördes på försök under hösten.
Projektet har tagit initiativ till att sammanföra “Odlingsgruppen i södra
Hälsingland” med de tre kommunerna Bollnäs, Söderhamn och Ovanåker,
vilket resulterat i att anbud lämnas in 2021 för leveranser av lokalt producerade grönsaker i tre kommuner redan nästa säsong.

Spridning av projektet
I januari 2021 gjordes en sammanställning av projektets första år som
spreds digitalt till alla berörda i projektet.
I december 2021 skickades rapporten ut digitalt till alla som medverkat i
projektet, Länsstyrelsen, Region Gävleborg och LRF.

Slutsatser och erfarenheter
Utifrån ett antal kalkyler som tagits fram under projektet och som bygger
på aktiva verksamheter inom grönsaksodling i vårt län, framgår det tydligt
att ingen av odlarna kan få ihop en heltidslön och därmed helt leva på sin
odling utan att våga satsa större och ha tillgång till en mer rationell hantering för ogräsbekämpning och skörd. Däremot är det möjligt att få en
inkomst från sin odling som kan motsvara heltid eller deltid under själva
odlingssäsongen vilket gör att man kan behöva kombinera sin odlingsverksamhet med andra intäktskällor.
För att kunna utöka sina odlingar med större volymer uppstår problemet
med korta arbetstoppar där man kan behöva fler händer för att klara verksamheten. Kalkylerna visar att det inte finns utrymme att anställa personer
med full lön vilket gör att man är hänvisad till att rekrytera personer med
olika former av anställningsstöd.
För att rekryteringen av korttidsanställda i säsong ska fungera väl krävs att
person som anställs har någon erfarenhet av odling, kan arbeta praktiskt
och kan förstå instruktioner på svenska samt kan uttrycka sig själv hjälpligt
på svenska.
En viktig del av lönsamheten är också hur odlaren lyckas hantera sin
marknadsföring och försäljning. En lönsam väg har i projektet visat sig
vara samarbete med andra odlare eller andra aktörer i värdekedjan kring
dessa frågor.

Behov av fortsatt stöd till odlarna
Normalt fungerar marknaden så att det är upp till leverantörer i konkurrens
med andra att leverera till ett attraktivt pris och till högsta kvalitet.
När det gäller småskalig grönsaksproduktion, som i nuläget är det vi har att
förlita oss på i vårt län är det för tidigt att lägga hela det ansvaret på producenten. Det finns därför behov av att samverka med kunder som kan vara
med och “dela risken”, t.ex. lägga prognosorder eller fasta order redan innan kommande odlingssäsong samt vara flexibla med leveranssäkerheten då
väder och vind kan påverka förmågan att leverera. Detta gäller såväl butiker
och restauranger som de offentliga köken. Det här innebär en utmaning
för kunderna då de behöver ha “backup” leverantörer att vända sig till om
leveransen uteblir av olika skäl.
Det har tillkommit småskaliga grönsaksodlare under projekttiden. Det visar
en positiv trend men status på branschen i sin helhet i länet är så bräcklig
att om vi över huvud taget ska kunna behålla det lilla antal grönsaksproducenter vi har och få fler att satsa kommer det krävas fortsatta stöttande
insatser från både kunder och organisationer under flera år framöver. Det
kommer att ta tid innan vi har en lokal grönsaksproduktion.

Behov av arbetskraft
Frågan om hur man ska lösa behovet av arbetskraft behöver utformas
på ett sätt som ger producenten möjlighet att anlita professionell hjälp
“just in time” då de ekonomiska förutsättningarna i småskalig grönsaksproduktion ännu inte har utrymme för fast anställd personal.
Den lösning som visat sig mest attraktiv i diskussioner med odlarna
är en modell där en entreprenör/samordnare sätter ihop ett bemanningsteam som är specialiserat på de moment som behöver utföras.
Utbildningen av dessa personer skulle kunna ske i samarbete med
Arbetsförmedlingen eller annan lämplig aktör kan troligen attrahera
personer som idag står långt ifrån arbetsmarknaden till den här formen av anställning.
Bemanningsteamet kan vara ambulerande och åka runt mellan olika
kunder och därmed lösa kortsiktiga arbetstoppar för flera företag som
inte har råd eller möjlighet att anställa personer en hel säsong. Ledarskapet flyttas i det här fallet också ifrån den enskilde odlaren till entreprenörerna som samordnar teamet vilket troligen är en fördel.
Detta innebär också att odlaren kan göra sina beställningar via samordnaren som därefter fördelar arbetet ute på odlingarna, rätt åtgärder vid rätt tidpunkt.
Den här lösningen diskuteras i odlarnätverket i södra Hälsingland där
lämplig entreprenör finns tillgänglig så om alla bitar faller på plats kan
modellen ta form och bli verklighet till nästa säsong.

MatVärden
December 2021

Britt-Marie Stegs
Projektledare

Dokument & Bilagor

Modell grönsaksproduktion.pdf

Ekonomiska mallar
Resultatprognos, Produktdata, Försäljning, Bemanning & Investeringar
LÄNK: Exempel ekonomi mall .xlsx

Djupintervjuer med odlare
Frågeställningar
Beskrivning av verksamheten
Genomgång produktfakta
Egen eller arrenderad mark
Vattenförsörjningen
Tillförsel av växtnäring
Certifiering
Hur mycket tid behöver läggas på odlingen över ett år varav egen tid
Tillgänglig teknik
Hur många anställda helår/el säsong
Hur mycket omsätter odlingen?
Går odlingen med vinst?

Marknadsföring och försäljning
Hur bedriver och planerar ni er marknadsföring?
Hur arbetar ni med försäljningen?
Vilka kundgrupper säljer ni till?
Hur mycket tid behöver ni lägga på det?
Hur fungerar era leveranser och er logistik?
Samarbetar ni med någon i MF och försäljning?

Kompetensutveckling och stöd
Brukar ni anlita rådgivning i någon form?
Brukar ni vidareutbilda er?
Vad skulle behövas från offentligt håll som stöd för att ni skulle lyckas bättre
och bli mer lönsamma?
Saknar ni bra utbildning och fortbildning?
I så fall inom vilka områden?

Övriga frågor
Samarbetar ni med någon annan när det gäller själva odlandet?
Vilka är de största svårigheterna och utmaningarna med själva odlandet?
Finns det planer på att expandera odlingarna eller annan verksamhet med
anknytning till odlandet?
Länk till dokument djupintervjuer

Arbetstid:

Sammanställning offentliga kök

LÄNK: Sammanställning volymer alla kommuner
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