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Förstudie 55 grader Nord har genomförts av Tomelilla kommun i samarbete 
med Kåseholms slott och Matrundan Österlen och pågick från februari till 
oktober 2020. Matrundan Österlen deltog första halvan av projektet. 
Projektet har delfinansierats av Europeiska regionala utvecklingsfonden. 
Läs mer på www.tomelilla.se/55n
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Inledning
Skåne är en framstående och mat- och dryckesregion.

Rikt på kreativa aktörer, råvaror, livsmedelsföretag,

forskning och samarbeten kring mat. Tomelilla kommun

och Österlen kryllar av små och stora

livsmedelsproducenter, restauranger och andra

kulinariska besöksmål, så som tvåstjärniga

Michelinkrogen Daniel Berlin, Mandelmanns Trädgårdar,

Kiviks Musteri, Äppelmarknaden och Matrundan.

Området har goda förutsättningar att ta vara på den

växande måltidsturismen och samtidigt bidra till

regionens utveckling.

Idén om ett kulinariskt kunskapscenter väcktes från

initiativtagarna, Tomelilla kommun och Kåseholms slott,

för att undersöka möjligheten till att skapa en plats med

fokus på hållbarhetsfrågor, smak, samarbeten och

innovation för människor som vill förstå mat på djupet.

Samtidigt har Norden goda förutsättningar att bli

världsledande gällande hälsofrämjande och miljömässigt

hållbara livsmedelssystem. Det finns en stor potential

gemensamt lösa samhällsutmaningar kopplade till mat

och samtidigt gynna lokala matföretagare
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Syfte/mål
Syftet med ”Förstudie 55 grader nord” har varit att utreda 

förutsättningarna att starta ett kulinariskt kunskapscenter i Skåne 

samt undersöka potentialen för fler samarbeten kring mat och dryck 

i området omkring Tomelilla kommun. Studien avsåg också 

förbereda deltagande partners, strategiskt avgränsa området samt  

identifiera nästa steg i processen

Vision
Med ett kulinariskt kunskapscenter bidra till att lösa 

samhällsutmaningar kopplade till mat och sätta Skåne på kartan 

globalt. Att skapa en miljö där nya matidéer tas vidare i form av 

samarbeten som gynnar en stor bredd av lokala och regionala 

aktörer, allt ifrån lokala matföretagare och närliggande branscher, till 

kommunala verksamheter och forsknings- och utvecklingsaktörer. En 

plats där odlare och matproducenter, matkreatörer, innovatörer, 

forskare, barn och skolor möts för att tillsammans driva och skapa en 

sund, hållbar utveckling. 

Metod
Genom en mängd arbetsmöten, workshops, studiebesök, 

undersökningar och utbyten med en bredd av aktörer har förstudien 

kommit i land. Arbetet har främst bedrivits av projektets arbetsgrupp 

med stöd från en bred referensgrupp. Hela Tomelilla kommuns 

skolledning har involverats i två workshops och studiebesök. 

Förstudien har också samarbetat med studenter från Master of 

Applied Cultural Analysis på Lunds Universitet som fick uppdraget att 

undersöka matföretagares intresse av ett kulinariskt kunskapscenter 

I förstudien gjordes en SWOT-analys baserat på diskussioner, 

undersökningar och inspel från referenspersoner och intresserade 

för att fånga upp projektidéns styrkor, svagheter, möjligheter och 

hot/utmaningar.



MATEKOSYSTEMET
FÖR KULINARISKT CENTER 

För att underlätta samarbete och få en övergripande bild av intressenter har en 
intressentanalys över matekosystemet i Skåne tagits fram. I intressantanalysen har 
även särskilt  inspirerande nationella och internationella aktörer kontakter lyfts in
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Skåne är rikt på organisationer och aktörer,
nätverk och projekt med anknytning till mat,
som alla har fyller olika behov. Studien tar
avstamp i det omfattande arbete som redan
görs på området av befintliga organisationer
och initiativ som lagt grunden för Skåne som
en stark region inom livsmedel och
hållbarhet.
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OFFENTLIGA AKTÖRER
Offentliga aktörer så som kommun, region och statliga myndigheter omfattas också 
av förstudien, dels genom inköp och tillagning av mat i offentliga kök men även det 
strategiska arbetet med utveckling av livsmedelssektorn och besöksnäringen.

1
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MATFÖRETAGARE
Matproducenter, mathantverkare, restauranger och primärproducenter gynnas av 
mer samarbete, och är också en viktig del av lösningen kopplat til utmaningar 
rörande mat och klimat. 

FORSKARE OCH INNOVATÖRER
Forskare och innovatörer är viktiga för att bidra med innovativa lösningar och den 
senaste forskningen. 

MÅLGRUPPER 
FÖR KULINARISKT CENTER 
Några av målgrupperna är både särskilt intresserade av att bidra och delta och

betydelsefulla och för att bidra till lösningen på de samhällsutmaningar som förstudien

fokuserar på.

4 SKOLAN
Barn och deras tidiga koppling till mat är viktig för samhället i stort. De är framtiden 
och kommer bli våra framtida beslutsfattare, producenter, kockar, forskare och 
konsumenter.

IDEELLA AKTÖRER, MATSKRIBENTER, INVÅNARE m.fl.
Fler grupper som engageras kring frågor om mat och hållbarhet är en rad ideella 
organisationer, matskribenter, hobbyodlare och matälskare.  
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”LIVMEDELSSEKTORN ÄR BÅDE EN DEL AV 

LÖSNINGEN OCH DEL AV PROBLEMET PÅ 

MILJÖ- OCH KLIMATOMRÅDET. MYCKET 

ÅTERSTÅR FÖR ATT SLUTA KRETSLOPPET 

TILL EN MER CIRKULÄR OCH BIOBASERAD 

EKONOMI.” 

LIVMEDELSKEDJAN ÄR SÅRBAR MED SITT 

STORA BEROENDE AV TRANSPORTER, 

BRÄNSLE, ENERGI, VATTEN IMPORTERADE 

INSATSVSAROR, VILKET MINSKAR

MÖJLIGHETERNA TILL ETT RESILIENT

SYSTEM MED EN ROBUST 

LIVMEDELSBEREDSKAP.” 

(Skånes Livsmedelsstrategi 2030: Smart Mat).
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VÄRLDSLEDANDE 
LIVSMEDELSSYSTEM
I rapporten , "Nordic food systems for

improved health and sustainability"

bedömer Stockholm Resilience Centre att

Norden har goda förutsättningar att bli

världsledande när det gäller

hälsofrämjande och miljömässigt hållbara

livsmedelssystem. Forskarna konstaterar

att det i Norden redan finns kostråd som

väger samman hälso- och miljöaspekter,

höga krav på djuromsorg, starka och

välfungerande samhällsstrukturer

tillsammans med en hög innovationsnivå

och samarbetskultur.

LANTBRUKARNAS ROLL 
Lantbrukarnas roll En tredjedel av

Sveriges lantbruksföretag har lagts ner

under de senaste 25 åren. Lantbrukarna

är viktiga för omställningen.

Matproduktionen kommer att få en

kritisk roll i framtidens samhälle.

Klimatförändringen kommer

oundvikligen att ge lantbrukarna nya

utmaningar och kanske också

möjligheter.

HÅLLBARA ODLINGSSYSTEM
Hållbara odlingssystem beskrivs av Georg

Carlsson, forskare och lektor i

odlingssystemekologi, vid institutionen för

biosystem och teknologi vid SLU Alnarp

som när vi kan producera näringsrik mat till

alla, utan att kompromissa på framtida

generationers resurser såväl nationellt som

globalt. En del av lösningen är mer

plantbaserade livsmedels-produkter samt

att några av de stora miljöproblemen i

modernt lantbruk är förlorad biodiversitet

och förluster i växtnäring.

KOCKARNAS ROLL
New Nordic Food rörelsen, Nordiska

Ministerrådet att satsning på nordisk

mat har visat hur kockar och restaurang-

branschen kan driva på, skapa intresse

för och påverka ett hållbart matsystem.

Med sin kreativitet kan de skapa nytt

och omsätta teori i praktik. Med rätt

kompetens har kockar stor potential att

vara nyckelrollen mellan producent och

konsument.

HÅLLBAR MAT  & 
HÅLLBARA MATSYSTEM

FÖRSTUDIE – 55 GRADER NORD
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”Hållbara odlingssystem är när vi 

kan producera näringsrik mat till 

alla, utan att kompromissa på 

framtida generationers resurser 

såväl nationellt som globalt” 



”För att skapa hållbara 

odlingssystem krävs insatser från 

många olika aktörer i samhället. 

Systemet behöver ändras så att det 

blir lätt för konsumenter att välja 

rätt.”
(Georg Carlsson, forskare och lektor i odlingssystemekologi, vid 

institutionen för biosystem och teknologi vid SLU Alnarp)
9
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SAMHÄLLSUTMANINGAR: 
KOPPLADE TILL MAT

HÄLSA
Mat och måltider har en direkt koppling till människors hälsa och livskvalité. 
Lösningar som föreslås är att skapa positiva möten och en smakupplevelse 
som bidrar till hälsa för ung och gammal, boende och besökare. Måltiden 
inom offentlig sektor. Testbäddar med nya goda, nyttiga och hälsosamma 
grödor. Skapa intresse och medvetenhet kring mat och dess ursprung 
genom att involvera barn, möten mellan producenter, kockar och 
konsumenter. 

KLIMAT  & MILJÖ 
Det återstår fortfarande ett stort arbete för att sluta kretsloppet till en mer 
cirkulär biobaserad ekonomi. Livsmedelssektorn kan vara både en del av 
lösningen och en del problemet på miljö- och klimatområdet. Lösningar kan 
vara att skapa intresse och medvetenhet kring mat, klimat, miljö och 
hållbarhetsfrågor genom att involvera barn, möten mellan producenter, 
kockar och konsumenter. Samt att utveckla testbäddar med nya, goda, 
nyttiga och hälsosamma och resilienta grödor.

BRIST PÅ KOMPETENS & SMÅ VINSTMARGINALER
Små landsbygdsföretagare, både primärproducenter och företag inom t.ex. 
besöksnäringen står inför stora utmaningar med små vinstmarginaler, kort 
säsong, behov av rätt kompetens/arbetskraft..  Som en del av lösningen lyfts 
mer lokal och internationell samverkan. Mat som reseanledning som kan 
fungera året om. Skåne har goda förutsättningar kring råvaror, företag, 
forskning, innovationssamarbeten och politisk vilja. Förslag är att skapa ökat 
intresse och medvetenhet kring mat i Skåne, och marknadsföra området 
som en attraktiv arbetsplats för spetskompetenser och en hotspot för 
matupplevelser året om. 

1

2

3

I Skånes livsmedelsstrategi 2030 - Smart mat beskrivs en rad 
samhällsutmaningar och lösningar kopplade till mat för hur 
mataktörer i Skåne kan arbeta med dessa utmaningar

BAKGRUND 

FÖRSTUDIE – 55 GRADER NORD
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BEHOV HOS MÅLGRUPPER

NÄRINGSLIVET 
Under förstudien fem internationella studenter på Master of Applied Cultural 
Analysis i uppdrag att undersöka mateföretagares intresse av ett kulinariskt 
kunskapscenter och samarbete genom att intervjua Matrundans medlemsföretag. 
Behoven hos företagen varierar, samarbete värderas högt. Samtidigt så uttrycker 
många att det finns ont om tid. MACA-studenterna presenterade två koncept för 
förstudien att ta med sig. 
1. Ett kulinariskt nav för lokala företag med fokus på showroom-koncept

Detta syftar främst till ökad försäljning och mer samarbete kring av lokala produkter, 

med tex pop up-butik i städerna samt event med marknader under högsäsong.

2. Ett kulinariskt workshop-center för lokala företag på Kåseholm
Detta grundar sig i att företagen i MACA-studien har lyft utbildning, erfarenhets- och 

kunskapsutbyte som betydelsefullt och att det går i linje med den vision som finns 

för Kåseholm som plats. Idén kan kompletteras digitalt med webinarium och 

livesändningar. 

Utöver MACA-studien kompletterades bilden med intervjuades från tre 
innovationsdrivna matföretag, som kontaktat förstudien. De utryckte ett större 
intresse och behov av utbyte med forskningsaktörer och företag från andra 
sektorer av livsmedelsbranschen, för att tillsammans finna nya lösningar och idéer.

BARN & UNGA 
Att undervisa om mat och hållbarhetsfrågor ingår i läroplanen för årskurs 1-9, bland 
annat inom Hem- och konsumentkunskap (HKK). Tomelilla kommun har idag inget 
beslut på att alla skolor ska arbeta specifikt med mat utan det är upp till skolorna. 
Några skolor som har en mer aktiv hållbarhetsprofil i Tomelilla kommun är Brösarps 
skola har en tydlig utomhusprofil och arbetar efter Friluftsfrämjandets I Ur och Skur-
pedagogik där ett upplevelsebaserat lärande är i fokus. Övriga skolor nämner att de 
arbetar med mat och odling mer sporadiskt och då bygger det ofta på pedagogernas 
intressen och entusiasm

FORSKNINGAKTÖRER
Forskningsaktörer på SLU-Alnarp, POM och NorGen ser ett behov av att sprida 
kunskap och nyfikenhet kring odlad mångfald och intressanta forskningsprojekt.  Ett 
exempel är varumärket ”Grönt kulturarv” där ca 90 olika växter med kulturhistoriskt 
värde säljs. De ser möjlighet till olika ”från frö till fat” projekt där kockar och 
restauranger engageras, ökar sin kunskap och involveras i utvecklingen och matchas 
med forskare. Forskningsaktörerna lyfter även behovet av bredare samordning av 
matinitiativ, så olika led i livsmedelskedjan känner till och pratar mer med varandra. 

1

2

3

NULÄGESANALYS

”BARN SKA TIDIGT FÅ KUNSKAP OM MAT, 

DESS URSPRUNG OCH PÅVERKAN PÅ HÄLSA

OCH MILJÖ”
Skånes livsmedelsstrategi 2030 Smart mat

FÖRSTUDIE – 55 GRADER NORD



Närheten, platsen och vem inbjudan kommer
ifrån tror vi är av stor betydelse. Särskilt om en
del av syftet är att nätverka med andra lokala
aktörer. I slutändan väljer företagen att delta om
tror att deltagandet kommer att ge ett tydligt
mervärde och om de känner tillit för
arrangörerna. Och just tillit tar i regel tid att
bygga upp (MACA-studien)
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”Vi tror att samarbete helt enkelt 
ger mer än om varje aktör arbetar 
isolerat. Det ger ett bättre 
erbjudande och mångfald på 
Österlen för besökarna 
(MACA-studien)



Tomelillas är en utpräglad matkommun 
med lång lantbruks-historia.

Kåseholm är en inspirerande plats med 
historik

Österlen är ett starkt varumärke 

Närområdet, nära till väldigt många 
relevanta aktörer från alla delar av 
livsmedelskedjan

Fokus på det lokala
Internationellt intresse och relationer 
(USA, Danmark, Tyskland)

Sverige hög ranking i hållbarhetsindex

Attraktiva miljöer, Kåseholm/Tomelilla
Kåseholm Inspirerande mötesplats med 
potential för demonstrations-odlingar 
att besöka
Värdet av en plats att besöka, visa upp

NULÄGESANALYS

SWOT- STYRKOR
Hela den ”gröna tråden” från jord till 
bord

Fyrpartnerskap: ideella, privata, 
offentliga och forskning ökar 
kunskapen om odling

Stor bredd i aktörer: skola, små och 
större matföretag, forskning, food-tech, 
ekologiskt

Kopplingen till barn och skola, 
framtidens aktörer. Kunskap och 
engagemang nära hos föräldrar och 
förening

SWOT- SVAGHETER
Östra Skåne - avstånd från västra 
Skåne/Köpenhamn

Kåseholm är inte 
stationära/hållplatsnära

Otydligt ägarskap - Privat eller offentligt 
kunskapscenter?

Otydligt hur initiativet komplettera 
pågående processer (regionala)

Ofokuserat med för många aktörer 

och inriktningar

Kulturskillnader, kan vara svårt för 
andra matföretag att känna 
samhörighet med platsen
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Liknande MATURUM en pedagogisk 
plats där mat och dryck från regionen 
lyfts fram för barn/skolor, privatpersoner 
och turister

Ingen arbetar idag med mat och 
medborgarperspektivet. 

Kunskaps-centrum, för kulinarisk turism, 
saknas regional och nationellt initiativ. 
Kulinarisk turism, kan vända 
utvecklingen mellan klyftor stad och 
land . Öka andelen arbetstillfällen

Många aktörer = många potentiella 
partners

Skapa samarbete mellan kockar och 
producenter mfl. för att skapa 
förutsättningar för en mer hållbar 
produktion/nya innovativa produkter.

SWOT- MÖJLIGHETER

Möjlighet att få en plats/ träffpunkt, för 
att kommunicera till medborgare, på ett 
lättillgängligt och attraktivt sätt.

Öka konsumenters medvetenhet och 
kunskap kring hållbara matsystem, 
genom visningsodlingar och ett 
kunskapscenter

Medborgarkunskap med utbildning till 
skolbarn, stadsbo, nyanlända. Kunskap 
om vad är hållbar mat och 
matupplevelse i framtiden

Inkludera offentlig sektor. Saknas en 
etablerad plats i södra Sverige, där 
träffas och utbyter erfarenheter.

Att bli en brygga mellan det lokala och 
internationella
Internationella utbyten

Projekttrötthet med redan många 
nätverk och projekt
Svårt för mindre aktörer att lägga tid på 
samarbete

Besvikelser eller lågt förtroende för 
drivande aktörer (offentliga aktörer)

Behöver komplettera befintliga 
initiativ annars svårt med legitimitet.

Konkurrenstänkt från andra företagare 

med befintliga platser. ”Jante-lagen”

Många liknande initiativ nätverk 

organisationer. Konkurrens med 

existerande projekt och 

innovationsaktörer

Brist på och hård konkurrens kring 

finansiering

Skapa flera hubbar som anknyter till det 
kulinariska kunskapscentret 

Att arbeta med hållbarhet som affärsidé 
för att ökad inkomst och hållbara 
produkter. Stort intresse för mat och 
hållbarhetsfrågor. Gastro-entreprenörskap 
leder till ökad biologisk mångfald

I integrationsprojekt utveckla nya grödor 
som tilltalar en ny målgrupp. 

Möjligt att etablera intresset för mat tidigt 
hos barn. Kombination av inspiration på en 
plats och digitalt eller på fler platser-

Möten mellan entreprenörer, innovatörer 
och forskare för att skapa nya smaker och 
det som konsumenter efterfrågar.

Försök med tekniska lösningar, där 
teknikföretag och lantbrukare samarbetar i 
att hitta lösningar.

SWOT- HOT

FÖRSTUDIE – 55 GRADER NORD
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Ett jordbruks- och utbildningscentra

med fokus på hälsa och hållbara

matsystem. Nära samarbete med

kocken och inspiratör Dan Barber och

restaurangen Blue Hill samt det

innovativa förförädlingsbolaget Row7

Seeds kring utveckling av nya,

hållbara och smakrika grödor.

Globalt har förstudien inspirerats av bland av ett antal verksamheter som är
föregångare i att möta olika samhällsutmaningar. Det är väldigt olika organisationer,
men de delar fokus på hållbar produktion samt att de är visningsverksamheten är
förlagd till attraktiva platser som tilltalar alla sinnen. Samtliga initiativ bygger på
kluster av verksamheter med fokus på hållbar mat som skapar ringar på vattnet.

NULÄGESANALYS 

BEST PRACTICE: 
KULINARISKT CENTER

STONEBARNS CENTER FOR FOOD 
AND AGRICULTRE - ROW 7 SEEDS

Alice Water är kock och pionjär inom

det Kaliforniska köket samt grundare

av Edible Schoolyard pro-grammet

som fokuserar hälsosam mat och

kunskap om maten ursprung för

skolbarn.

ALICE WATERS EDIBLE SCHOOLYARD
Nordic Food Lab drevs under flera år

som en kreativ plats och

självständigt forskningslabb kring

mat. Kopplat till det var även en

forskningsblogg där kockar, forskare,

gastronomer, odlare, akademiker

m.fl. publicerade nytänkande artiklar

om den nya nordiska smaken och

matkulturen.

NORDIC FOOD LAB

En ekologisk liten
jordbruksverksamhet som är
dedikerad till att driva utvecklingen
av för hållbart jordbruk. Önskar
främja dialog mellan kockar och
jordbrukare som leda till
förändringar för världen
livsmedelssystem.

FARM OF IDEAS

En biodynamisk handelsträdgård i

Stockholm med syfte att sprida

kunskap och intresse kring

hållbarhetsfrågor och bedriver

sedan 2012 en pedagogisk

odlingsverksamhet för barn ” Lek,

odla, väx”.

ROSENDAHL TRÄDGÅRD
Goda exempel är ”Ätlig skolgård”,
forum för inspiration och
transformation, ”Läromat, måltids-
pedagogik”, Friluftsfrämjandets
satsning ”i Ur och skur”, ”Odla unga
odlare” samt ”Farmer Time” ,
Pollinera, Sverige, Pollinerings-skolan
samt LRF:s ”Bonden i skolan”.

OLIKA SKOLINITAITV
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SAMMANFATTNING FÖRUTSÄTTNINGAR 
KULINARISKT CENTER 
”Det finns tydliga styrkor och oändligt 

med möjligheter med att skapa ett 

kulinarisk center i Tomelilla. ”

GODA FÖRUTSÄTTNINGAR
Mycket pekar på att Tomelilla kommun har goda 
förutsättningar för att skapa ett kulinariskt 
kunskapscenter och det finns nästan oändligt med 
möjligheter. 

• BREDD AV AKTÖRER: Bredden av aktörer.
Platsen har tillgång till hela den ”gröna tråden”
från jord till bord. Dock måste det vara tydligt
vad målgrupperna ska mötas kring då mat och
hållbarhetsfrågor kan innebära mycket.

• STORT INTRESSE: Det finns en möjlighet och ett
intresse för ett fyrpartnerskap: ideella, privata,
offentliga och forskning ökar kunskapen om
odling och samtidigt internationella koppling i
projektet, som tar global kunskap lokalt.

• BRA LÄGE: Det geografiska läge är fördelaktigt 
med Tomelillas och Österlens som utpräglad 
matkommun och matregion. Kåseholm är en 
möjlig attraktiv plats med flera föredelar. 

Dock måste tas i beräkningen att ägarskapet måste 
tydliggöras, om det är offentligt eller privat. Samt 
att val av plats måste tydliggöras och olika platser 
vägas mot varandra. 

STORA MÖJIGHETER
Möjligheter som särskilt lyfts och som motiverar ett
kulinariskt kunskapscenter är att
• Det finns en önskan om ett samarbete mellan en

bedd av aktörer beskrivs med möjligheten att
dela erfarenheter och kunskaper och vara
kreativ med aktörer de normalt inte träffar. Ett
fyrpartnerskap: ideella, privata, offentliga och
forskning ökar kunskapen om odling. Både
odlare och forskare har lyft intresset av att
arbeta mer med de konsumentnära aktörerna,
kockar från både restaurangvärlden och de
offentliga köken

• Det finns också ett tydligt glapp och ett behov av
att inrikta sig mot medborgar- och
konsumentperspektivet, ett område där inte
mycket görs idag i Skåne.
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Ett kulinariskt kunskapscenter placerat i 

Tomelilla skulle kunna leda till mer 

samverkan mellan aktörer i stad och land 

och samspel mellan högskola, näringsliv 

och offentliga myndigheter kan bidra till att 

skapa rörelse, dynamik, förändring och 

förnyelse

I LINJE MED STRATEGIER
En satsning på ett kulinariskt kunskapscenter  

går att koppla till EU:s mål och strategier främst 

genom ”The Green Deal” . Ett kulinariskt 

kunskapscenter skulle kunna vara ett utmärkt 

forum för utbildning och kampanjer kring de 

globala hållbarhetsmålen och hur sättet vi äter 

på kan bidra till hållbar utveckling. Av de 17 

globala hållbarhetsmålen går 12  att kopplas till 

mat och matproduktion, varav 4 bedöms 

särskilt intressanta för förstudien. 

Mål 2 ingen hunger

Mål 3 god hälsa och välbefinnande

Mål 12 hållbar konsumtion

Mål 15 ekosystem och biologisk mångfald

Tankarna ligger i linje med Skånes
Livsmedelsstrategi ”Smart Mat 2030” och
livsmedel är också utpekat som ett av de sex
specialiseringsområdena i innovations-strategin
FIRS och det kulinariska kunskapscentrets
ambition är att öka samarbeten mellan
matföretag och forskningsaktörer inom
livsmedelsområdet.

Placeringen av ett center i sydöstra Skåne
bidrar även till ökad regional balans och
samarbeten med innovationsaktörer bidra till
ökad tillgängligheten av stödfunktioner i hela
Skåne och stärkta noder för innovationsstöd i
Skånes fyra hörn, som uttrycks i Skånes
Innovationsstrategi genom FIRS.

FÖRSTUDIE – 55 GRADER NORD



SAMMANFATTNING BEHOV AV  ETT 
KULINARISK CENTER

2. VAD ÖNSKAR FORSKARNA?
Det pågår många intressanta projekt kring
proteingrödor och resilienta grödor kopplade
till de klimatutmaningar som vi står inför. Det
finns potential för fler samarbeten och ett
center med matchningsaktiviteter som hade
kunna hjälpa aktörer som normalt inte
samarbetar, att hitta och lära av varandra

3. VAD SKULLE GYNNA SKOLAN?
Skolan har visat ett stort intresse att arbeta
vidare med mat och odling som pedagogiska
verktyg. Tillgång till ett kulinariskt
kunskapscenter och kunniga odlingspedagoger i
närområdet är intressant, men vissa satsningar
bör också göras på skolområdena. I nästa steg,
eller projekt, är viktigt att involvera barnen och
pedagoger. Det skulle främja barnperspektiv att
delta och gynna de eldsjälarna på skolan som
redan är engagerade.
.

”Ett kulinariskt center kan möta 

behoven hos flera av 

målgrupperna och samtidigt 

bidra  till att lösa gemensamma  

samhällsutmaningar”
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1. VAD VILL NÄRINGSLIVET? 
Det finns ett intresse från näringen, men det är
en mångsidig grupp med olika prioriteringar
kring tex hållbarhet och utvecklingsarbete.

Storleken på företaget påverkar också vilka
resurser för utvecklingsarbete som finns. I
MACA-studien lyfts samarbete med liknande
företag som intressant. I övriga intervjuer med
näringen framkom framförallt en önskan om
ett brett samarbete och önskan att inkludera
med forskningsaktörer.

Behoven skiljer och det gör det utmanande att
skapa ett center som kan attrahera och
inkludera samtliga matföretag. Fokus för ett
framtida arbete bör därför ligga på att fånga
upp de önskemål som kommit från aktörer som
utrycker en önskan om att samarbeta. Där är
en önskan att delta i breda gränsöverskridande
kunskapsutbyten för att tillsammans med
forsknings- och utvecklingsaktörer hitta
lösningar för mer hållbara arbetssätt.
Som också erbjuder möjligheten att visa upp
den egna verksamheten för potentiella
samarbets-partners. Det lokala och regionala
näringslivet blir därmed en av flera målgrupper
för ett kulinariskt kunskapscenter att arbeta
vidare med.

FINNS DET ETT BEHOV? 

INTRESSE FINNS!
Det är uppenbart att det i närområdet 

varken saknas intresse, kompetens eller 

samarbetspartners för ett framtida kulinariskt 

kunskapscenter. Frågan snarare hur ett 

framtida center skulle kunna arbeta på ett 

sätt där de olika aktörerna drar nytta av 

centret istället för att uppleva en konkurrens 

eller att en ny aktör stör pågående arbeten.

…OCH ETT KULINARISK CENTER KAN 
STÄRKA SKÅNES MATVISIONER
Slutsatsen blir att initiativet attraherar flera 

olika aktörer som ser potential för samarbeten 

kring en rad olika områden. Rätt organiserat, 

så kan ett kulinariskt kunskapscenter vara med 

och stärka Skåne i visionen att bli en region 

där maten värderas högt och komplettera och 

fördjupa pågående initiativ. 

FÖRSTUDIE – 55 GRADER NORD



BEGREPPET KULINARISKT 

KUNSKAPCENTER
Tomelilla kommun och Kåseholm har en stor
möjlighet att på sikt utveckla ett kulinariskt

kunskapscenter. Begreppet har diskuteras
ingående och ett center bör vara inriktat på

hållbarhetsfrågor, smak, samarbeten och
innovation kring nordisk mat. Somliga delar av

en verksamheten, så som demonstrations-
odlingar, kräver en fysisk plats medan andra

delar av konceptet, så som nätverkande och
kunskapsutbyten, inte nödvändigtvis gör det

Viljan, ambitionen och kontakterna finns för att

skapa ett kulinariskt kunskapscenter, men idén
behöver utvecklas och mogna ytterligare för att

nå i land vad gäller helheten och val av

organisation, ägarskap, finansiering och

testning att vissa samarbetskonstellationer osv.

FORTSÄTT ARBETET
Ett första steg är att använda 55 grader Nord,
som ett samlingsnamn av samarbetspartnerna
för ett kluster av initiativ och pilotprojekt kring
mat och hållbarhetsfrågor. Parallellt utvecklas
formerna för ett framtida kulinariskt
kunskapscenter.
Kåseholm kan ta den ledande rollen och ar-beta
vidare med vissa delar som privat aktör, i
samarbete med andra företag och
organisationer. Ägarna för Kåseholm Slott har
en vision för deras plats som de redan arbetar
aktivt mot. Tomelilla kommun kan arbeta vidare
som offentlig aktör med vissa idéer, själva eller i
samarbete med andra aktörer eller i form av
upphandlade aktiviteter. Tomelilla kommun är
angelägna om att kommunen och aktörer i
närområdet gynnas och vill även arbeta mer
konkret med skolan utifrån deras behov och
förutsättningar. Detta är ett önskemål både från
Tomelilla kommun och Kåseholm slott

”Ett kulinariskt kunskapscenter är en samlingsplats/plattform där aktörer

från livsmedelsbranschen, skolor, universitet och näringslivet möts, utbyter

erfarenheter, kunskap, och tar fram konkreta förslag på hur man kan

överbrygga gapet mellan mat och utbildning... möten mellan nya och

traditionella livsmedelsproducenter och olika aktörer inom

Livsmedelsbranschen. Det bådar väg för nya tankar, vägar och kontaktytor

samt ger inspiration och kreativitet som kan bidra till problemlösning

(Sara Gelberg, Bonbio)

REKOMMENDERADE MÅL
För det fortsatta arbetet mot ett framtida

kulinariskt kunskapscenter har gemensamma
tagits fram av arbetsgruppen utifrån de behov

och önskemål som framkommit under
förstudiens intressenter. Nedan anges förslag

på mål för ett framtida kulinariskt
kunskapscenter. Låt dessa vara ledande i det

fortsatta arbetet att sätta ramarna för
kunskapscentrumet.

Övergripande mål
Bidra till ett globalt hållbart matekosystem

Målet kulinariskt kunskapscenter 
(Projektmål i ett pilotprojekt):
Utveckla /skapa en plats som aktivt verkar för

ett hållbart matekosystem

Delmål (mätbara):
1) Undersök och öka medvetenheten om hur

vår mat produceras och konsumeras och dess

inverkan på vårt samhälle
2) Öka samarbeten kring lokalt och hållbart

producerad mat med hänsyn till sociala och
ekonomiska, miljömässiga värden

Mycket pekar på att ett framtida kulinariskt 

kunskapscenter kommer att bidra till den 
regionala utveckling som efterfrågas från 

regionalt håll. Målen och delmålen ligger i linje 
med flera regionala planer och strategier som 

delmål 1-2 i Smart mat. 

REKOMMENDERADE ÅTGÄRDER:
1. Utveckla 55 grader Nord kluster.   

2. Utveckla formerna för ett framtida 

kulinarisk kunskapscenter 

REKOMMENDATION KULINARISKT CENTER 

SAMMANFATTNING/REKOMMENDATION 
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SKAPA ”BOARD OF ADVISORS” 55 GRADER NORD
Skapa en ”Board of advisors” som stöttar kommande aktiviteter och pilot-projekt från
idéstadiet. Visionen för Kåseholm som plats, är att på sikt, skapa ett center eller en hub
som kan husera innovationsaktörer, demonstrationsodlingar, samarbeten och
evenemang. Det kan bli aktuellt att i ett senare stadie skapa en ny organisation
(förening, stiftelse eller Aktiebolag utan vinstsyfte) och då bilda en regelrätt styrelse för
den, en ”Board of Directors”.
Ett första steg mot en potentiell ny organisation är att bilda en ”Board of advisors”
bestående av de aktörer från forskningsvärlden, innovationssystemet och näringslivet
som hittills visat intresse och engagemang för idéen om ett kulinariskt kunskapscenter.
Dessa kan vara rådgivande i vägval framåt men också fungera som en referensgrupp för
de projektidéer och aktiviteter. Dessa projekt kan ägas och drivas av antingen Tomelilla
kommun eller Kåseholm slott och genomföras i samarbete med andra aktörer.
Målgrupp: De aktörer från forskningsvärlden, innovationssystemet och näringslivet som
hittills visat stort intresse för samarbete och den långsiktiga idén att starta upp ett
kulinariskt kunskapscenter.

1:1

1:2

1:3

SKAPA ”THE BEST OF 55 DEGREES NORTH”
Skapa ett första pilotprojektet, som även blir första uppdraget för ”Board of advisors” är 
delta i urval av deltagare till evenemanget - ”The best of 55 degrees north”. En 
internationell matmässa där aktörer från norden/norra Europa visar upp sina produkter. 
Ansökan görs till eventet och bedöms av en  kunnig jury utefter kriterier kring smak, 
nytänkande och olika hållbarhetsaspekter. 
Målgrupp medverkande: De mest innovativa matkreatörerna i norden/norra Europa.
Målgrupp deltagare: Matälskare
Koppling till hållbarhetsaspekterna: I samband med evenemanget så kommer inte bara 
de enskilda matkreatörerna att utan även deras hur deras arbetssätt och produkt bidrar 
olika miljömässiga, ekonomiska och sociala värden att lyftas fram. Detta blir en del av 
historien om ”The best of 55 degrees north”.

SKAPA PILOTPROJEKT SKOLAN 
Önskemål från skolan var att tillsammans med pedagoger, skolbarn, 
landskapsarkitekter och odlare ta fram pedagogiska koncept och testa dem. 
Verksamheten kan vara fysiskt placerad på flera platser, både utomhus och 
inomhus skolodlingar i skolans närområde eller studiebesök och utflykter till 
inspirerande platser. Förslag finns även på att samarbeta kring att skapa en 
pedagogisk upplevelse stig på Kåseholm som lämpar sig för tematiska och 
inspirerande utflykter för skolklasser och lärargrupper.
Målgrupp deltagare: pedagoger, skolbarn, landskapsarkitekter (eventuellt 
studenter) och lokala matföretagare.
Koppling till hållbarhetsaspekterna: För deltagande barn handlar det om ökade 
kunskaper om var mat kommer ifrån och hur det påverkar oss och vår planet. För 
pedagoger blir det verktyg att använda i undervisningen. För landskapsarkitekter 
och odlare blir det ett lärande och en unik erfarenhet av att arbeta med 
barnperspektivet i praktiken och en möjlighet att dela med sig av sina kunskaper 
till nästa generation. 

FÖRSLAG NÄSTA STEG 55 GRADER 
NORD KLUSTER  
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MÖJLIGA AKTIVITETER OCH METODER I HANDLINGSPLAN

Möjliga aktiviteter och metoder som ett framtida kulinariskt kunskapscenter har listats 

för kommande arbetet, som leder till föreslagna  mål . 

- Samarrangemang och erfarenhetsutbyten mellan projekt/initiativ

Inled samarrangemang och skapa synergier med pågående projekt riktade mot 

mataktörer, för att skapa kunskapsutbyte. 

- Arbetssätt som gör det enkelt för mindre aktörer att delta

Skapa arbetssätt, som förenklar för den breda gruppen av aktörer att delta och inte tar 

allt för mycket tid av ordinarie arbete. Bland annat genom rimliga förväntningar på 

deltagandet, tydlig kommunikation och inbjudningar för att förstå värdet av träffarna. 

Exempel på metoder och aktiviteter som fungera bra för de mindre aktörerna är 

frukostmöte, möten på egna företaget och möjligheten att delta på distans och få ta del 

av aktiviteterna i efterhand.

- Nätverkshubb och matchning

Facilitera en mötesplats mellan aktörer inom hållbarhet och mat, där olika projekt kan bli 

en följd av att sammanföra olika parter. Tex har sammankopplingen av Vidinge Grönt 

Row 7 kring odling av Row 7 grödor i Sverige.

- Kunskapsbibliotek med fokus på mat

Skapa ett samarbete med universitet och högskolestudenter bygga upp ett digitalt 

kunskapsbibliotek som samlar inspirerande exempel och forskning och tillgängliggöra 

den omfattande forskning och kunskap som finns kring mat, och hållbarhetsfrågor 

Samarbetspartners: Universiteten och högskolorna samt bred inbjudan till 

innovationsaktörer som arbetar med matprojekt och forskningsprojekt relaterat till mat.

- Opinionsbildning

Arbeta med opinionsbildning för att påverka politiker och gängse strukturer och 

samtidigt öka samarbete mellan olika målgrupper. Gemensamt flytta frågan framåt och 

diskutera utmaningar och lösningar. Aktiviteter som tex.  seminarier, ”talks”, där nya 

nätverk utvecklas och olika målgrupper möts. 

- Inspiration och kunskapsspridning

Låta det globala påverka det lokala. Genom utblick och nätverk, inspirera för att förändra 

lokalt. Gällande tex regenerativ odling. Aktiviteter som studiebesök, workshops som för 

vidare kunskapen och skapar ett mer hållbart.

- Utställningar, demonstrationsodlingar och testbäddar

Att samla och tillgängliggöra kunskap genom demonstrationsodlingar på en plats som 

även har kapacitet för att arrangera större möten och konferenser.

1:4

FÖRSLAG AKTIVITETER 55 GRADER 
NORD KLUSTER  
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SKAPA FORMER FÖR EN FRAMTIDA ORGANISATION 
Ett kulinariskt kunskapscenter kan drivas av en ny organisation eller genom ett 
samarbetsavtal mellan flera aktörer. Vid val av samarbetsform är det viktigt att alla 
engagerade ser sin roll och nytta i det och hur de kan gynnas. Det är inte nödvändigt att 
skapa en stor organisation med stöd från många medlemsorganisationer, fler aktörer är 
inte nödvändigtvis bättre, utan det viktigaste i sammanhanget är att alla involverade 
delar samma vision. 

I nuläget har ingen befintlig organisation åtagit sig driva den typen av kulinariskt 
kunskapscenter som beskrivs i denna förstudie, men verksamheten kan med fördel 
startas upp bit för bit, genom att testa olika samarbeten, metoder och aktiviteter och 
utvärdera behovet efter hand. Det är ett önskemål både från Tomelilla kommun och 
ägarna av Kåseholm slott att fortsätta samarbeta kring detta tillsammans med den bredd 
av aktörer som delar vår vision och vilja att bidra till ett globalt hållbart matekosystem 
och öka medvetenheten om vår mats inverkan på samhällets samt samarbeta kring 
lokalt och hållbart producerad mat. 

2:1

FÖRSLAG NÄSTA STEG UTVECKLA 
FORMERNA FÖR KULINARISKT CENTER
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