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Det är inte svårt att förstå att det på 

Bjärehalvön i Skåne odlas hälften av

all svensk färskpotatis. Här ligger potatis-

åkrarna mycket tätt och här har 40 potatis-

bönder gått samman och bildat Bjäre 

Hembygd med syfte att lyfta fram den 

delikata knölen.

 Anders Hugosson är en av dessa bönder 

och dessutom VD för Bjäre Hembygd. 

 – Vi måste göra mer av potatisen. Vi har 

alldeles för mycket fin potatis i Sverige för 

våra nio miljoner invånare, säger Anders 

Hugosson. 

 Därför exporterar Bjäre Hembygd 

en del av sin potatis till Estland. Andra 

potatisar blir krispiga chips med spännande 

kryddningar eller Karlsson’s New, världens 

första vodka på färskpotatis. Dessutom 

paketeras tvättade potatisar i snygga vita 

lådor stora som pastakartonger, för att säljas 

som delikatesspotatisar.

 – Koktiden är angiven på paketet, för att 

kunden ska förstå att det är lika lätt att koka 

potatis till maten som pasta eller ris. När 

potatisen dessutom är tvättad, så är det inget 

förarbete, förklarar Anders Hugosson.

Siktar högt
Han berättar hur det kom sig att han anmäl-

de sig till mentorskapsprogrammet i Lund. 

 – Vår styrelseordförande tyckte att 

jag skulle gå någon utbildning, samtidigt 

blev jag rekommenderad Menys mentor-

En potatis behöver inte bara vara en potatis. Det vet Anders 
Hugosson, potatisbonde i Skåne. Den går att förädla och utveckla 
till delikatesser i tjusig förpackning eller till grappaliknande vodka. 
För att utveckla även sig själv har Anders Hugosson gått Menys 
mentorskapsprogram. 

Mentorskap ger mersmak
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Mer än hälften av alla Sveriges färskpotatisar odlas på Bjärehalvön. De som inte avnjuts till våra silltallrikar här hemma exporteras eller blir till vodka. 
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Menys mentorskapsprogram vänder 
sig till personal i små och medelstora 
livsmedelsföretag. Mentorerna kommer 
från universitet och har anknytning till 
livsmedelsforskning, organisationsutveck-
ling, marknadsföring/ledarskap. De har 
även starka nätverk i forskarvärlden. 
 Programmet sträcker sig över ett år, 
under vilket mentor och adept planerar in 
tio egna träffar. Dessutom träffas samtliga 
mentorer och adepter vid gemensamma 
regionala möten. 

skapsprogram av en kollega. Det lät intres-

sant och dessutom kostnadseffektivt.

 Styrelseordföranden heter Peter 

Ekelund, som på 1980-talet arbetade 

med utvecklingen och marknadsföringen 

av Absolut vodka i USA. Han är en av 

grundarna till Bjäre Hembygd och hjärnorna 

bakom den färskpotatisvodka, som Bjäre 

Hembygd nu lanserar internationellt. 

 – Vi siktar högt. Karlsson’s Vodka ska 

bli stor internationellt. Vi ska inte vara 

svenska och blygsamma.

”Allting är lärande” 

Anders Hugosson är utbildad lantmästare 

vid SLU i Alnarp, men menar att man inte 

kan nöja sig med den utbildning man har.

 – Allting är lärande hela tiden, därför 

passade mentorskapsprogrammet så bra. 

Min mentor arbetar på Ekonomihögskolan 

vid Lunds universitet och honom kommer 

jag definitivt att hålla kontakten med. Ja, 

det gäller förresten de flesta i programmet. 

Nätverket man får är den stora vinsten. Vi 

har diskuterat exponering, hantering av 

maten och allt möjligt annat. 

Tidigare erfarenheter inom Meny visar 

att mentorskapsprogrammet ofta leder 

till fortsatta kontakter mellan adepter 

och mentorer. Det kan innebära fortsatt 

stöd för företaget, nya forskningsprojekt 

och till att studenter från lärosätena gör 

projekt i företagen. Inte minst kan man se 

hur forskningssamverkan leder till fram-

gångsrika förändringar i företagen. 

 Anders Hugosson menar att det förmod-

ligen finns lika många sätt för en adept och 

dennes mentor att fungera tillsammans, som 

det finns deltagare. Samarbetet växer fram 

och utvecklas efter hand.

Internationell succé
– Om vi bara odlar potatis och är nöjda 

med det, så kommer vi inte att finnas kvar 

som potatisbönder om fem år, det är jag 

övertygad om, säger Anders Hugosson. 

 Ute i åkern står en skylt med texten: 

”Here grows new potatoes for Karlsson’s 

Vodka”. Marknadsföringen – om än inte helt 

grammatiskt korrekt – är i full gång och här 

har potatisbönderna bestämt sig för ännu en 

internationell succé.
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