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Urban Food –
Urban Health

• Hållbarhets skapas genom att 
alla tillåts bli involverade och 
kan dra nytta av fördelarna som 
skapas

• Offentligt – privat samarbete

• Industri och samhälle 
tillsammans

• Skapa engagemang och 
delaktighet i hela samhället



Hållbar kretsloppsbaserad livsmedelsproduktion



Tillkommer
hela tiden nya
verksamheter

Vertikal
inomhusodling
av kryddväxter





Industriell 
symbios -
möjligheter

• FVoB är mycket mer än fd Findus

• Mycket god kraftförsörjning

• Väl utbyggt gasnät –
Biogasanläggning

• Befintligt fjärrvärmenät (Neova)

• Befintlig infrastruktur

• Självförsörjning – Microgrid
(Ectogrid)

• Kompetens

• Nätverk

• Erfarenhet



Pilot investering
– Urban Health
• Hållbart samhälle genom att nyttja restvärme

• Attraktiva miljöer

• Incitament – medvetenhet - engagemang

• Säker trafikmiljö



Restvärmetävling
- Mat i staden

“Food Valley of Bjuv i miniatyr”





• Nyttja befintlig infrastruktur
• Landsbygdsutveckling
• Integration
• Yrkesutbildning
• Utveckling
• Kvalitet
• Hållbart



Nationell och Regional förankring

Tre strategiska områden

Regler och villkor
Mål: ...konkurrenskraftig och hållbar
livsmedelskedja där produktionen ökar…

Konsument och marknad
Mål: …konsumenterna ska ha ett högt
förtroende för livsmedlen och kunna göra medvetna
och hållbara val…

Kunskap och innovation
Mål…stödja kunskaps- och innovationssystemet
för att bidra till ökad produktivitet och
innovation i livsmedelskedjan samt hållbar produktion
och konsumtion av livsmedel.

Fem Strategiska samhandlingsområden

• Regler och villkor
• Cirkulärt och biobaserat livsmedelssystem
• Mat för livskvalitet och hälsa
• Digitaliserad konsumentmarknad och livsmedelsproduktion
• Ny kunskap, innovation och entreprenörskap



Lokal förankring – Vision 2030

Det lokala näringslivet bidrar till en attraktiv boendekommun. 

Tillsammans formar vi ett spännande och mångfacetterat samhälle genom att ta 
tillvara på människors olikheter och styrkor.

Vi tar ansvar för framtida generationer genom att se till våra besluts 

långsiktiga konsekvenser.

Genom att sätta nästa generation först är Bjuvs kommun ett föredöme i 
hållbar utveckling.

Vi vågar vara nyskapande och endast det bästa är gott nog för 

människorna i Bjuvs kommun.

Vi formar verksamheterna genom höga förväntningar, nyfikenhet och 
mod. Genom att våga pröva och ompröva bidrar vi till ny 
kunskap och nya arbetssätt.



foodvalleyofbjuv.com


