


TERROIR
SJAL
PLATSENS 

Terroir berättar om känslan 
och smaken av en plats, eller 
”platsens själ” och handlar 
om att identifiera en smak-
upplevelse i relation till sitt 
ursprung och den kontext som 
den kommer ifrån. 

Med den skånska dryckes-
strategin är ambitionen att 
identifiera den skånska dryckes-
själen genom grödorna, hant-
verket, produktionen och den 
natur och kultur som dryckerna 
i Skåne springer ifrån.

Förord 
Sverige storsatsar på att bli det nya matlandet i Europa. År 2009 formulerade landsbygdsminister 
Eskil Erlandsson visionen ”Sverige – det nya matlandet” och satte fokus på den potential som hela 
livsmedelskedjan rymmer i allt ifrån kvalitativa råvaror till kreativa producenter och den innovativa 
nyfikenhet som präglar branschen. Målet med Matlandet Sverige är att skapa tillväxt och jobb       
(20 000 jobb till år 2020) över hela landet och att Sverige har en levande och välmående landsbygd. 
Skånska drycker kommer att utgöra en viktig och ofrånkomlig del i matlandets förverkligande. 

Vision 

Strategin har som vision att 
”Skåne är Nordens ledande 
dryckesregion 

2020"”



Varför en skånsk     
dryckesstrategi?
Drycker är viktiga. De står för en betydande andel 
av vårt näringsintag, de är en väsentlig del av mat- 
och måltidskulturen och inte minst i Skåne är de 
en viktig del av näringslivet. Under de senaste tio 
åren har omsättningen inom den skånska dryckes-          
branschen ökat med mer än 50% och övertiger idag 
3 miljarder. Den skånska dryckesindustrin har alla 

förutsättningar att fortsätta utvecklas till en än 
starkare position. Ett ökat intresse för hälsa, 

ursprung, njutning och bekvämlig-
het bland konsumenter skapar 

förutsättningar för framgångs-
rika produkter, koncept 

och tjänster inom dryckes- 
näringen. Dryckerna kan 
också vara betydelsefulla 
verktyg inom både hälso- 
och sjukvårdsområdet 

och besöksnäringen. 

Det finns gott om inter-
nationella exempel på hur 

drycker kan bli draglok för regio-
nal utveckling. Regioner i många 

länder; från Skottland och Kanada i norr till 
Chile och Sydafrika i söder har fått framgångsrika 

företag och stärkt attraktionskraft genom att 
konsekvent arbeta med dryck som fokus. Skåne har 

lika goda förutsättningar till internationell framgång. 
Men för att komma dit måste en rad åtgärder vidtas.

Med strategin vill vi få till stånd en gemensam kraftsam-
ling för att ta tillvara på möjligheterna. Dryckesindustri, 
restauranger, besöksnäring, utvecklingsorganisationer 
och regionala och lokala myndigheter är alla viktiga 
aktörer om vi skall förverkliga visionen att bli Nordens 
ledande dryckesregion. Vi behöver gemensamma mål-
bilder och samlade insatser. Med en gemensam strategi 

kan vi också definiera roller och ansvarsområden i 
ett gemensamt utvecklingsarbete. Strategin fungerar 
dessutom som ett strategiskt kommunikationsverktyg 
som kan hjälpa till att synliggöra dryckesbranschen i 
stort. Vi hoppas också att strategin kan fungera som en 
inspirationskälla till andra strategiska satsningar inom 
området. 

Syftet med strategin kan sammanfattas i fyra 
punkter:

 # Utveckla och definiera den skånska unikiteten. 
 # Stärka tillväxten och öka sysselsättningen inom    

    dryckesindustrin i Skåne. 
 # Ha ett gemensamt verktyg för prioriteringar av                    

 offentliga resurser. 
 # Att skåningar är stolta, känner till och köper    

 skånska drycker.  



Smaken av 
Skåne
Den skånska dryckesstrategin tar avstamp i den skånska 
myllan – det är i jorden som de skånska smakerna  tar 
form. Liksom i övriga Norden får de sin karaktär från 
långa ljusa nätter, mycket regn och kalla vintrar. Det 
ger de skånska smakerna en känsla av renhet, enkelhet 
och friskhet.

I Skåne finns också fantastiska odlingsmöjligheter, 
en rik jordmån och ett gynnsamt klimat som ger stor 
arom med många nyanser. Hälften av allt som odlas 
i Sverige kommer från Skåne och 85% av de svenska 
fruktodlingarna finns i Skåne. Sedan länge har Skåne 
i jämförelse med de flesta nordiska regioner haft en 
ovanlig rikedom vad gäller mångfald och kvalitet. Det 
har gett en levande matkultur där traditioner levt och 
omtolkats och nya influenser ständigt tillförts. I denna 
levande dryckeskultur har dryckerna varit viktiga för 
njutning och samvaro kring matbordet. Svagdricka, öl, 
mjölk, must, brännvin och många andra drycker har 
varit en självklar del av goda måltider. Skånska drycker 
har också varit viktiga för hälsan. Från grundandet 
av Ramlösa brunn till dagens Pro Viva har Skåne lett 
utvecklingen inom hälsodrycker.

De skånska dryckesråvarorna innefattar bland annat 
äpplen, fläder, nypon, björnbär, slånbär, havtorn, 
kvitten, rabarber, hallon och numera även vinrankor. 
Andra vanliga råvaror i Skåne är spannmål, grönsaker, 
potatis och så såklart sockerbetorna. 

Det nordiska 
sammanhanget
Av tradition brukar nordeuropeisk matkultur defini-
eras i termer av hälsa, näring, teknik, hygien och 
djurhållning medan sydeuropeisk matkultur förklarar 
sin unikitet genom kultur, ursprung, smak och 
identitet, dvs sin terroir. Liknande utveckling har nu 
börjat ske inom Norden. Konceptet ”Det nya nordiska 
köket” utgörs av ett manifest, tankar om en ny nordisk 
diet, identifiering av nordisk terroir och principer för 
olika smaksammansättningar. Genom att skapa ett 
gemensamt koncept har det nordiska köket lyckats 
bygga en ny nordisk identitet. Bakom ”Manifest för 
det nya nordiska köket” står ett tiotal kockar från 
samtliga nordiska länder med René Redzepi från Noma 
i Köpenhamn i spetsen. 

Än så länge lyfter inga andra nordiska länder specifikt 
fram drycker som ett eget strategiområde. Av våra 
grannländer ligger framförallt Danmark i framkant 
när det gäller vinproduktion och tillverkning av öl 
från mikrobryggerier. Finland ligger långt fram när det 
gäller strategiska insatser för mat och dryck på regional 
nivå – det är ett arbete som har pågått i mer än 10 år.

Vi ser att Skåne i framtiden kan dra nytta av ett 
samarbete över Öresund när det gäller såväl forskning 
som med branschorganisationer.

“Skåne har en agrar  
 gräddhylla”
    Håkan Hansson, Hällåkra Vingård



Äpplen är Skånes starkaste rå-
vara inom dryckesområdet – 
det finns ingen del av Sverige 
som förknippas så mycket med 
äpplen som Skåne. Detsamma 
gäller för äppelmusten. Sveriges 
mest kända musttillverkare finns 
också i Skåne. Här hittar du t ex 
Kiviks musteri, Kullamust, Öspab 
Frukt, Sövde musteri, Glorias 
Äppelgård och Kivikås. Även 
calvadosliknande drycker och 
cider har börjat tillverkas av de 
skånska äpplena, men än så länge 
i liten skala.

SKÅNSKA

FAKTA

ÄPPELDRYCKER SKÅNSK

Dryckesföretag i Skåne 

SCB statistik visar på en kraftig tillväxt inom dryckesbranschen i Skåne under 
2000-talets första decennium. 

SCB officiella statistik över dryckesföretag i Skåne – utom mjölk, havredryck och ev. övriga drycker.

Omsättning, milj. Kr

Juice- och safttillverkning

1999 2010

Framställning av te och kaffe

44 198

183 610

Framställning av vin från druvor 650

Framställning av öl  32 126

Destillering, rening och tillblandning av 
spritdrycker

1530 1856

Framställning av läskedrycker, 
mineralvatten och annat vatten på 

168 172

Summa 1957 3027

SPRITTILLVERKNING
Absolut Vodka är Skånes i 
särklass mest kända varumärke 
inom dryckesområdet. Men det 
finns fler stora varumärken inom 
spritområdet. Spirit of Hven 
producerar flera olika spritsorter 
så som singel malt whiskey, 
gin och vodka. Fler tillskott på 
dryckeskartan är prisvinnaren 
Purity Vodka som tillverkar mer 
än 30 000 liter vodka/år på Ellinge 
slott och Bjäre Hembygd som har 
börjat göra Karlsson´s vodka på 
sin potatis. 

SKÅNSKA
ÖLBRYGGERIER
Öl är på stark frammarsch, så även 
i Skåne. Under 2000-talet har 
antalet ölbryggerier ökat kraftigt. 
De flesta är små och ligger på 
landsbygden. I Skåne produceras 
också spännande nyheter så som 
björksavsölen från Vånga. SKÅNSKA

VINGÅRDAR
Sedan 1999 klassar EU Sverige 
som ett vinland. För att ett vin 
ska klassas som svenskt krävs att 
vindruvorna är odlade i Sverige och 
på svenska vingårdar. Idag finns ca 
300 vingårdar i Sverige och den 
största koncentrationen finns i 
Skåne. Majoriteten av vinodlarna 
verkar på en hobbynivå – av de 
kommersiella vingårdarna verkar 
två tredjedelar i Skåne. Arealen för 
vinodlingar har ökat kraftigt och 
allt fler satsar på vinproduktion 
– både som småbruk och på 
professionella villkor. 

Bryggerier med bryggning i egen 
regi i Sverige: 69

Bryggerier i Skåne: 11
 # Kullabrygg
 # Malmö Brygghus
 # South Plains Brewery
 # Worlds Smallest Brewery  

 (Malmö Opera)
 # Brekeriet
 # Lundabryggeriet
 # Skånehill
 # Helsingborgs Bryggeri
 # Charlis brygghus
 # Stockeboda Gård
 # Två Bryggare



AVGRÄNSNINGAR
SKÅNSKA DRYCKER
Definitionen ”skånska drycker” ska 
tolkas öppet och inkluderande – i 
dagsläget utgår vi från definitionen 
att drycken förknippas med Skåne 
i råvara, produktion och/eller 
som produkt. Strategiarbetet är 
avgränsat till Skåne men har ett 
nationellt perspektiv när det gäller 
påverkansarbete och kommunika-
tionsinsatser. 

Bakgrund till 
strategin
Under ett nationellt Dryckessymposium i slutet av 
2011 träffades ett stort antal intressenter från hela 
dryckesområdet i Sverige för att diskutera utvecklingen 
inom dryckesbranschen. Träffen resulterade i ett antal 
identifierade behov så som bristen på råvaror, för små 
produktionsvolymer, avsaknaden av gemensamma 
branschregler, för lite FoU, bättre marknadsförståelse, 
fler nya produkter och effektivare marknadsföring. 

En konsekvens av Dryckessymposiet blev också att 
Länsstyrelsen i Skåne tillsammans med Smaka på 
Skåne/Livsmedelsakademin initierade en skånsk 
dryckesstrategi. 

Startskottet för strategin gick sommaren 2012 då delar 
av dryckesbranschen återigen samlades till en dialog 
för att sätta upp de första riktlinjerna till strategin. 
Fler träffar följde under hösten i olika konstellationer, 
parallellt med att djupintervjuer gjordes med odlare, 
dryckesproducenter och verksamma inom handeln, 
restaurang, turistnäring, forskning/utveckling och 
andra specialister. 

Tillvägagångssättet har byggt på en öppen process där 
tankar och åsikter kontinuerligt har samlats in för att 
sedan ventileras i grupp. Successivt har en struktur 
växt fram och förslag på åtgärder har matchas med 
branschens uttalade behov. Processen att kontinuerligt 
förankra idéerna har varit lika viktig som innehållet i 
sig. Ambitionen har också varit att formulera en strategi 
som mobiliserar engagemang genom att vara relevant 
samtidigt som den ger utrymme för fantasi och nya 
idéer under den fortsatta resan. 

Resultatet har blivit en strategi som innehåller sex 
insatsområden och 20 åtgärder. Inom varje insatsområde 
har vi satt en prioritetsordning på respektive åtgärd för 
att underlätta det gemensamma utvecklingsarbetet.

Intressenter till 
strategin
Strategin adresserar alla som är verksamma inom 
dryckesbranschen i Skåne:

 # Branschorganisationer
 # Distributörer 
 # Dryckesproducenter
 # Dryckesspecialister
 # Grossister
 # Handeln
 # Hälso- och sjukvård
 # Klusterorganisationer
 # Myndigheter
 # Odlare
 # Offentliga aktörer på kommunal,                    

 regional och nationell nivå 
 # Politiker
 # Restauranger
 # Skolan
 # Turistaktörer
 # Universitet och forskning



1-6Insatsområden
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Identifiera skånsk terroir
Terroir handlar om att definiera unikitet genom lokal identitet. Terroir används ofta för 
att beskriva viners särart men har på senare tid vunnit terräng inom alla dryckesområden 
för att karakterisera den unika känslan i en dryck. Med terroir menas det avtryck som klimat, 
geologi och geografi ger på det man odlar och som letar sig fram i den slutliga smakupplevelsen. 
Att sätta terroiren för en dryck är en process som involverar hela värdekedjan – från råvaruproducenterna och 
dryckesförädlarna till somelierna, andra dryckesspecialister och forskning inom framförallt sensorik. Ambitionen 
är att utforska den skånska terroiren inom samtliga dryckesområden i Skåne. 

Skapa en verktygslåda för kommunikation
För att kommunicera den skånska unikiteten behövs en gemensam verktygslåda med budskap och meningsskapande 
argument riktade till olika målgrupper. Vi behöver gemensamma historier att berätta som skapar mervärde 
genom att sätta produkterna i ett kulturellt och historiskt sammanhang – och som också berättar om råvaror, 
produktionsvillkor och internationella influenser. En del av verktygslådan innebär att vi konceptualiserar Skåne 
som dryckesregion och formulerar bärande idéer om vad som karakteriserar den skånska dryckesproduktionen. 

Märkning av skånska drycker
En viktig byggsten i att profilera skånska drycker handlar om att märka produkterna. En nivå kan vara att 
certifiera skånska drycker med ursprungsmärkning, en annan att skapa egen märkning för specifika dryckessorter 
(så som iscider i Norrland har gjort). Värt att notera är att det ännu inte finns en formell märkning för must 
i Sverige vilket är en angelägenhet för alla musttillverkare i Skåne. Ytterligare sätt är att harmoniera märkning 
mot Europa, USA och andra stora marknader, eller att satsa på ”branding” genom att profilera förpackning 
och budskap i en skånsk kontext. Åtgärden syftar till att inventera vilken märkning som är relevant, inom vilka 
områden och på vilket sätt samt utforma själva märkningssystemet. Moment som ingår är även stöd i analys av 
fakta kring produkter enligt EU-regler och annat.                                                                           

Mål för insatsområdet
#  Formulera unikiteten för skånska drycker. 

#  Positionera Skåne som en dryckesregion. 

#  Skåningen är stolt över, känner till och köper skånska drycker. 
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Åtgärder

1"Skånsk unikitet
Absolut, Spirit of Hven, Oatly, Pro Viva, Kiviks musteri, Kullamust och Ramlösa är alla stora varumärken som 
förknippas med Skåne. Skåne har en ledande position inom musttillverkning och här finns också den största 
koncentrationen av vingårdar och mikrobryggerier i Sverige. Förutsättningar som tillsammans bildar den bästa 
tänkbara utgångspunkten för en skånsk dryckesstrategi. För att skapa en gemensam identitet behöver vi sätta ord 
på allt det som ryms inom begreppet ”skånska drycker” – det handlar om att definiera smakupplevelser, formulera 
budskap, skapa berättelser och synliggöra alla de som på olika sätt bidrar till dryckesbranschen. 
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Optimera befintliga råvaror
Genom att bättre ta tillvara spill i råvaruledet kan tillgången på råvaror öka. För det krävs en större samverkan 
mellan dryckestillverkarna och odlarna när det gäller val av grödor, kvaliteter och volymer för olika produkter. 
Det handlar också om att utveckla grödornas hållbarhet och tillgänglighet samt att bredda användningen av 
befintliga råvaror.

Skapa nya odlingsarealer 
Att öka odlingsarealen kräver uppfinningsrikedom och nytänkande eftersom konkurrensen om den skånska 
jorden är hård. En idé är att satsa på nya former av odlingslotter i stadsmiljö eller i gränslandet stad/land. 
Intressant är också att titta på om man kan utveckla nya former av arrenden och ta tillvara på kunnande och 
entreprenörskap från grupper som idag inte äger jord.

Stärka förädlingsanpassningen hos odlare 
Vi behöver fler råvaruproducenter som är villiga att lägga om sin produktion till en högre förädlingsgrad – 
att optimera råvaruproduktionen, förädla frukt & bär på nya sätt eller börja odla nya grödor som svar 
på dryckesproducenters nysatsningar. Medel för att uppnå detta är kompetensutveckling, nya affärs-
modeller, nya former för samproduktion och ett bättre anpassat regelverk för omställning av produktionen.

Kartlägga och utforska skånska råvaror
Den skånska matboden är stor. Om utvecklingen av dryckesbranschen ska bli hållbar och långsiktig krävs att 
synen på råvaror förändras. Det handlar om att tänka mer säsongsmässigt och att upptäcka nya råvaror och 
smaker i naturen. Det innebär också att ta nya upptäckter vidare in i testmiljöer och utforska förutsättningarna 
för att producera drycker på nya smaker, kombinationer och grödor.
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Åtgärder
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Mål för insatsområdet
#  Bättre anpassade grödor för dryckesproduktion.

#  Ökad odling av dryckesråvaror.

#  Ökad mångfald av dryckesråvaror. 

2Excellenta råvaror 
Skåne har ett milt klimat och en god jordmån med en rik flora och bra skördar vilket i sin tur ger ett fantastiskt 
skafferi! Trots detta räcker inte råvarorna till. För att kunna öka dryckesproduktionen måste vi få fram fler 
dryckesråvaror med unik och hög kvalitet. En lösning kan vara att etablera fler specialodlingar och skapa helt 
nya odlingsbara ytor. Nya råvaror kan man också hitta i den skånska naturen. Dessutom kan man bättre ta till 
vara den produktion som redan finns och i större utsträckning tillverka drycker. Tillgången på råvaror med känt 
ursprung och hög kvalitet är en kritisk framgångsfaktor för att öka tillväxten i dryckesbranschen så här krävs stora 
insatser och mycket kreativitet.



Förädlade drycker
Ett effektivt sätt att stärka tillväxten i dryckesbranschen är att höja förädlingsvärdet på de drycker som redan 
produceras. Med högre värde genereras större intäkter. Ett sätt är att bättre matcha dryckesproduktionen till 
existerande råvaror, en annan är att satsa på att göra fler produkter med större variation. Här finns trender 
att haka på så som drycker med lägre alkoholhalt, alkoholfria måltidsdrycker, hälsodrycker eller ”on-the-go” 
drycker. Även efterfrågan måste stärkas. Inom matområdet har man på kort tid lyckats ökat köplusten för dyrare, 
närproducerade varor – samma utveckling bör kunna ske inom dryckesområdet. 
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Höja förädlingskompetensen hos dryckesproducenter
Kompetensutvecklingsinsatser bör greppa allt ifrån innovationer, produktutveckling och smartare användning 
av råvaror till nya produktionslösningar, företagsutveckling och stärkt affärsmannaskap. Inom specifika 
dryckesområden – t ex mindre vingårdar och mindre bärdryckestillverkare – är satsningar på professionalisering 
och ökad kommersialisering önskvärt. 

Nya former för produktion
En kapacitetshöjning förutsätter nya arbetsmetoder i produktionsledet. Det gäller att bättre nyttja och belägga 
de kommersiella anläggningar som redan finns och skapa bättre förutsättningar för legotillverkning och synergier 
mellan odlare och förädlare. Större företag inom dryckesförädling kan också fungera som lok till mindre odlare. 
Genom nya samarbeten kan vi också öka utbytet av erfarenheter och kunskap inom branschen vilket stärker 
näringen som helhet.

Experimentverkstad
För att höja förädlingsgraden behöver vi experimentera mera. Det handlar om att 
testa nya smaker, använda andra tekniker, utveckla innovativa förpackningar, skapa 
nya samarbeten mellan universitet-forskning-utveckling-produktion och närmare 
utforska vad det skånska skafferiet har att erbjuda. Kort sagt  skapa ett klimat med 
stor experimentlusta. Här kan befintliga miljöer som Innovativa drycker/Balsgård 
utnyttjas.

Mål för insatsområdet
#  Nya dryckessorter. 

#  Större variation av förädlade drycker.

#  Fler framgångsrika företag inom dryckesförädling. 
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Åtgärder

3" Skånska drycker i handel och restaurang
Butik och restaurang är centrala aktörer när det gäller att sprida kunskap och kännedom om skånska drycker. I 
restaurangledet är det viktigt att stärka sambandet mellan drycker och mat, utforska kombinationer som definierar 
dryckens roll i en måltid och utveckla serveringspersonalens kunskap om skånska drycker. Grossistledet och 
distributörer spelar också en nyckelroll. Inom handeln finns koncept för skånska varor, ett är ” Smaka på Skåne”, 
ett annat är ”Smaker från Söderåsen” vilka bidrar till att underlätta mötet mellan handeln och producenter. 
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Marknadskompetens i producentledet
Den starkaste drivkraften bakom småskalig dryckesproduktion är kärleken till råvaran och hantverket. Fokus 
ligger ofta mer på produktionen än på marknaden. För att som producent stärka sin marknadskompetens 
behöver man i högre utsträckning arbeta nära de som i slutändan möter kunden, dvs sommelierer, servitörer, 
butikspersonal och andra. 

Kunskapsspridning i butik och restaurang
I butik och restaurang sker naturliga möten med kunder varje dag – därför bör restaurangpersonal och handlare 
vara de bästa av ambassadörer för skånska drycker. Listan kan göras lång på vad man kan göra för att skapa 
ett starkt ambassadörskap, exempel är dryckesprovningar, storytelling, kurser, specialevent och professionella 
demonstrationer etc.

Nya distributionsformer & fler säljställen
Små lokala producenter har ofta svårt att komma in i distributionsledet. En möjlighet är att skapa nya 
grossistföretag som specialiserar sig på distribution av småskaliga högkvalitativa drycker. Andra möjligheter är 
innovativa distributionskanaler eller samverkansmodeller mellan distribution och produktion. Det är också 
intressant att utforska vad den digitala eran kan erbjuda för ännu oupptäckta lösningar för distribution. Ökad 
närvaro av skånska drycker kan ske i befintliga kedjor eller på flygplatser, tågstationer, genom matkassar och i 
speciella showrooms för lokal produktion.                                                             

Kombinera dryck & mat 
Mat är en motor för dryck precis som dryck är en motor för mat. På senare tid har öl utvecklat sig starkt 
som en måltidsdryck och att kombinera sprit till mat är en trend på stark frammarsch. Alkoholfria drycker 
anpassade till maträtter är fortfarande ett outforskat område. Ett smart sätt att stärka dryckens roll kan vara att 
utveckla samspelet mellan dryck och mat via nya former av samarbeten mellan kockar, dryckesspecialister och 
dryckesproducenter. 

Mål för insatsområdet
#  Större utbud av skånska drycker i butik och restaurang. 

#  Fler säljkanaler för skånska drycker. 

#  Större exponering av skånska drycker.
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Förstklassiga besöksmål 
”Det nya nordiska köket” har satt Skandinavien på den kulinariska kartan och förutsättningarna för att stärka 
Skånes roll på denna karta är god. Här finns ett naturens skafferi som bl a försörjer världsledande restauranger 
som Noma i Köpenhamn med råvaror. Här finns också stora internationella sprittillverkare och en mängd fina 
musterier. Gastronomi är generellt på frammarsch och intresset för hantverksmässig mat- och dryckesproduktion 
är stort. Vi ser t ex allt fler vingårdar, mikrobryggerier och calvadostillverkare som alla kan fungera som ett nav 
för ökad turism. 
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Konceptualisera Skåne som dryckesregion
Målet är att sätta Skåne på kartan som en spännande och innovativ dryckesregion. Styrkan ligger i kvaliteten, 
mångfalden och det breda utbud av dryckessorter som finns i regionen. En möjlighet är att fortsätta befästa Skåne 
som en dryckesregion med stor variation – en annan kan vara att fokusera på specifika dryckesområden så som 
vodka, öl, calvados, must eller vin.

Utveckla besöksmål 
Skånska drycker bör ta en konsekvent och självklar plats i olika turistsammanhang. Det finns en outnyttjad 
potential i att exponera drycker via befintliga resemål. Möjliga lösningar är att väcka intresse för drycker hos 
existerande turistaktörer eller stötta entreprenörskapet hos dryckesproducenter som själva vill satsa på turism 
som en del av sin verksamhet. En tredje möjlighet är att underlätta för besökare att uppleva flera olika besöksmål 
kopplade till dryck och att utveckla kulinariska rutter.

Mål för insatsområdet
#  Dryck ska bli en reseanledning till Skåne. 

#  Säljbara dryckeskoncept. 

#  Positionera Skåne som dryckesregion - nationellt och internationellt. 

Åtgärder

5" Skånska drycker i offentlig sektor
Offentlig sektor kan fungera som motor för utveckling inom dryckesbranschen genom att man driver 
upp volymer och har stort inflytande som upphandlare. I rollen som beställare kan offentlig sektor 
främja utveckligen genom att ställa krav på olika kvalitetsegenskaper för att på så sätt öppna upp för 
skånska dryckesproducenter att lägga anbud. I folkhälsoarbetet kan man välja att använda drycker 
som ett led i sitt hälsofrämjade arbete. 
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Plattform för att utveckla nya hälsodrycker 
Utvecklingen av hälsodrycker inbegriper en rad olika discipliner. Vi behöver identifiera aktörer som visar intresse 
för hälsodrycker och som vill vara med och driva utvecklingen framåt – det kan vara dryckesproducenter, 
vårdgivare, kostchefer, skolor, forskare, odlare. Det gäller att skapa sammanhang där dessa världar kan mötas och 
utveckla idéer tillsammans. 

Demonstrera hälsoeffekter 
Hälsoeffekter relaterar bland annat till prestation och välbefinnande. För att  påvisa reella effekter av hälsobringande 
drycker måste vi få fram trovärdiga forskningsresultat, både i laboratoriemiljö och via empiriska pilotstudier. Det 
kan innebära att strategin både initierar projekt och strävar efter att samordna redan befintliga resurser inom 
forskning och utveckling.

Introducera hälsodrycker i offentlig sektor
Mättande och nyttiga drycker kan effektivt kompensera den undernäring som ibland drabbar äldre till följd 
av bristande resurser inom äldrevården. En annan möjlighet är att introducera hälsodrycker som en del av den 
kliniska vården. Eller som prestationshöjare för skolelever som behöver energi för att hålla uppmärksamheten 
uppe under en hel skoldag. 

 Utveckla beställarkompetensen bland offentliga aktörer
Att beställa livsmedel till offentlig sektor är svårt, särskilt om man vill ha livsmedel med särskilda egenskaper 
(sensoriska kvaliteter, hälsoegenskaper, råvarukvalitet etc). Här behövs kontinuerliga fortbildningsinsatser för de 
som arbetar med att beställa drycker. Detta för att hålla sig uppdaterad  om utvecklingen i branschen. Det behövs 
vidare forum för att kunna formulera de behov den offentliga sektorn har, så att producenterna kan utveckla nya 
produkter som möter behoven. För detta behövs en neutral arena där aktörerna kan mötas. Förutom offentlig 
sektor och näringsliv har även forsknings- och utbildningsaktörer en viktig roll på en sådan arena.

Mål för insatsområdet
#  Kunskap om dryckens roll i folkhälsoarbetet. 

#  Fler goda och nyttiga hälsodrycker på marknaden.  

#  Hög beställarkompetens av hälsodrycker.

#  Etablera en neutral arena för dialog mellan producenter, forskare och offentlig sektor.
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Organisering av 
strategin
Smaka på Skåne är övergripande projektägare för 
Skånsk dryckesstrategi. Smaka på Skåne är ett av Livs-
medelsakademins verksamhetsområden vilket innebär 
att dryckesstrategin formellt faller inom ramen för 
Livsmedelsakademins ledningsstrukturer. 

Övergripande projektledare för skånsk dryckes-
strategi är verksamhetsledaren på Smaka på Skåne. 
Som närmaste medarbetare kommer en komm-
unikationsstrateg att finnas med ansvar för strategins 
hela kommunikationsarbete. 

För det operativa genomförandet inrättas en strategi-
grupp – den kommer i första hand att utgöras av 
projektledarna inom respektive åtgärd. Det huvud-
sakliga syftet för strategigruppen är att sörja för 
kunskaps- och erfarenhetsutbytet inom strategin och 
hålla samman de olika insatsområdena samt medverka 
i den årliga revideringen av strategin. 

Till hjälp finns också en referensgrupp bestående av 
experter, sakkunniga och nyckelintressenter som bidrar 
till att kvalitetssäkra strategin. Referensgruppen träffas 
ett par gånger per år och har inget formellt ansvar 
under strategins genomförande. Sammankallande är 
övergripande projektledare för strategin. 

Länsstyrelsen i Skåne kommer genom Landsbygds-
programmet i Skåne att vara en viktig samarbetspart 
när det gäller grundfinansiering för olika åtgärder 
inom strategin. 

Kommunikations- 
strategi
Skånsk dryckesstrategi kommer att lägga stor vikt 
vid det kommunikativa arbetet. Som ett nav i detta 
finns en kommunikationsstrateg som har i uppgift 
att hantera kommunikationen på en strategisk nivå 
samt fungera som en resurs för hela det kommunika-
tiva arbetet inom insatsområdena. Kommunikations-
strategen ska också leda och producera det externa 
kommunikationsmaterialet, skriva artiklar, formulera 
berättelser, hantera PR, skapa allianser och  mötesplaster 
under kreativa former. Till hjälp finns en verktygslåda, 
tillgänglig för alla inom ramen för strategin. 

Uppföljning av 
strategin  
För att strategin ska få det genomslag som är tänkt är 
det angeläget att kontinuerligt utvärdera och revidera 
det som görs. Strategiarbetet kommer att pågå fram till 
2020 och mycket kan hända fram tills dess. 

En framgångsfaktor är att ha fokus på att skapa kreativ 
höjd genom hela genomförandeprocessen. Strategin 
måste tänka innovativt i alla led och ge plats för 
kreativa idéer. Inte minst är detta viktigt i en så starkt 
konsumentdriven bransch som dryck och livsmedel är. 

För att säkerställa det kontinuerliga lärandet under 
strategiprocessen kommer strategiarbetet präglas av:

 - aktiva omvärldsspaningar 
 - systematiskt utbyte av erfarenheter och kunskaper  

 mellan alla som arbetar med strategin
 - skapa samverkan med andra branscher för att   

 stimulera ny utveckling och oväntade synergier
 - knyta nära samarbeten med universitet och   

 forskning

De insikter och kunskaper som det kontinuerliga 
lärandet genererar kommer löpande att spridas vidare 
inom och utom ramen för strategin. 

Varje år samlas strategins aktiva intressenter och 
projektutförare för en årlig revidering där justeringar 
och kunskapsutbyte står högst på agendan. 

Indikatorer för 
uppföljning
Övergripande ska strategin bidra till att branschen 
generera större intäkter och sysselsätter fler personer.

De indikatorer som är relevanta att mäta 
strategins övergripande effekter mot är:

 # Antalet kända varumärken inom dryckesområdet.
 # Antal skånska drycker i handel, restaurang och   

 offentlig sektor.
 # Antal nya dryckesföretag.
 # Omsättningen i dryckesbranschen.
 # Antalet sysselsätta inom dryckesområdet.
 # Lönsamhet i branschen.
 # Investeringsvilja och investeringskapital.



MEDVERKANDE

AKTÖRER
Kiviks musteri, Sprit of Hven/
Backafallsbyn, Lundabryggeriet, 
Helsingborgs Bryggeri, Öspab 
frukt, Fruemöllan Bär, Hällåkra 
vingård, Ängavallen, Aventure, 
Oatly, Klippans kommun, ICA 
Kvantum Malmborgs Tuna, 
Thott ś restaurang, Svenska 
Vinodlarföreningen, Tillväxt 
Trädgård, SLU, Gustibus, 
Centrum för Innovativa drycker, 
Krinova /TransforMAT, Lunds 
universitet, Lunds Tekniska 
Högskola, Livsmedelsakademin, 
Länsstyrelsen, Smaka på Skåne   
m fl. 
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