
Nomineringen sker i kategorin: 
Nya affärsmöjligheter på landsbygder 
 
Namn 
Agnes Gårdsmejeri o Lill-Stinas Café 
 
Motivering till nomineringen 
I det något undanskymda Strönhult i norra Skåne har verksamheterna Agnes gårdsmejeri och Lill-
Stinas café byggts upp. I skogarna, i nära anslutning till skåneleden, kan besökaren ta en fika baserad 
på genuina råvaror, beskåda fjällkorna och de andra gårdsdjuren för att sedan köpa med sig 
hantverksostar och bakverk. Detaljerna i upplevelsen skapar en wow-känsla. Kvinnorna bakom 
projekten knyter andra till sig och sätter norra Skåne på kartan. 
 
Konkreta resultat 
Nya verksamheter, nya produkter och samarbeten som understödjer besöksnäring i den mer 
bortglömda delen av Skåne. Företagarnas kärlek till råvara och den integrerade lantlivsupplevelsen 
ökar förståelsen och engagemanget för småskalig produktion i en tid då konsumenten kommer allt 
längre bort från matproduktionen. Man värnar också om en hotad, svensk lantras, nämligen fjällkon. 
 
Bakgrund och målgrupp 
Företagarna brinner för sina produkter och sin gård. Eftersom det inte finns motsvarande 
verksamheter i området sedan tidigare såg de en möjlighet att fylla en ny nisch. Produkter på mjölk 
uteslutande från fjällkor är unikt i nordöstra Skåne. Satsningen gynnar lokalbefolkning och besökare. 
Det blir mer attraktivt att upptäcka snapphaneskogarna. Därtill får skolungdomar genom kommunalt 
samarbete möjlighet att göra studiebesök och ta del av föreläsning om tex mejeristhantverket och 
småskaligt lantbruk. Projektet/projekten har också lyckats etablera ett brett kontaktnät och 
samverkar med flera aktörer i området. 
 
Geografisk täckning 
Osby kommun, Skåne län 
 
Tidsperiod 
16-0322 - 19-06-30 
 
Från vilken fond kom EU-finansieringen? 
Landsbygdsprogrammet 
 
Vilken myndighet/leadergrupp beviljade projektet? 
Skånes Ess 
 
Koppling till programmålen (se målen längst upp på sidan) 
Projektet/projekten främjar ett småskaligt jordbruks konkurrenskraft och diversifierar verksamheten. 
De bidrar också till målet genom att skapa lokalt engagemang kring jordbruk och matproduktion i en 
tid konsumenten kommer allt längre bort från matproduktionen. 
 
Kontaktperson för nominerat förslag 
Agnes Gårdsmejeri, Annelie Svensson, anneliesoder@hotmail.com, 0730-594695, Strönhult 2115, 
280 70 Lönsboda. 
 
Ditt namn och myndighet/organisation 
Kerstin Hallenborg, Skånes Ess, kesrtin@skanesess.se, 0702199950 
 
Din e-postadress 
info@skanesess.se 
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