
Nomineringen sker i kategorin: 
Nya affärsmöjligheter på landsbygder 
 
Namn 
Sjunkaröd Butik - investering, förädling och skapande av nya jobb 
 
Motivering till nomineringen 
Skånska Vilt verkar ständigt för kunskapsspridning och ett nära transperent samarbete med både 
kunder och leverantörer. Företagsstödet främjade både arbetstillfällen på landsbygden och stärkte 
lantbrukets position i lokalsamhället. Fastighetens läge på landet med omgivningens skogområden 
och vildsvinsfarm är redan en turistattraktion och kommer fortsatt hjälpa till att främja turismen i 
lokalområdet. 
 
Konkreta resultat 
Investering i ett företag i två etapper där man byggt ut och till produktionslokal, provkök och 
utbildningslokal samt butikslokal. I och med investeringen ökar arbetstiden och skapat 4 jobb i etapp 
1 samt 1 nytt jobb i etapp 2. 
 
Bakgrund och målgrupp 
Djurvälfärd och efterfrågan på kött av bra kvalitet är ständigt stigande.  Syftet med investeringen är 
dels att öka sysselsättningen på landsbygden och dels att optimera verksamheten genom att 
förbättra och utöka produktionsutrymmen samt utrymmen för utbildning, butik, kontor och 
personal. För att kunna främja denna utveckling hos Skånska Vilt AB avser Pär-Ola Andersson, ägare 
av fastigheten, att genomföra tillbyggnader för att ge Skånska Vilt AB möjlighet att optimera 
verksamheten genom att förbättra och utöka kontors-, personal-, butiks-, utbildnings- och 
produktionsfaciliteter. Pär-Ola Andersson ser med genomförande av dessa utbyggnader en 
betydande möjlighet, både att vara med om att främja arbetstillfällen på landsbygden och stärka 
lantbrukets position i lokalsamhället. Fastighetens läge på landet med omgivningens skogområden 
och vildsvinsfarm är redan en turistattraktion och även här ser Pär-Ola Andersson möjlighet att 
främja turismen i lokalområdet. Pär-Ola Andersson har sedan 1983 bedrivit viltslakter 
 
Geografisk täckning 
Hässleholms kommun, Skåne 
 
Tidsperiod 
26 feb 2016 till 31 maj 2019 
 
Från vilken fond kom EU-finansieringen? 
Landsbygdsprogrammet 
 
Vilken myndighet/leadergrupp beviljade projektet? 
Länsstyrelsen Skåne 
 
Koppling till programmålen (se målen längst upp på sidan) 
Främjar jordbrukets konkurrenskraft samt uppnå en territoriellt balanserad utveckling av ekonomier 
och samhällen på landsbygden, inbegripet skapande och upprätthållande av sysselsättning. 
 
Kontaktperson för nominerat förslag 
Pär-Ola Andersson, Sjunkaröd 1399B, 288 90 Vinslöv E-post: peo@skanskavilt.se 
 
Ditt namn och myndighet/organisation 
Kristina Larsson och Helena Karlsdotter Nilsson, Länsstyrelsen Skåne 
 
Din e-postadress 
kristina.a.larsson@lansstyrelsen.se 
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