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Gården i familjen sedan 

1957

Mitt i den skånska myllan har vi med en varsamhet och 

omtanke förädlat grönsaker och bär sedan min far, Lennart 

Pehrsson, köpte gården 1957. I nära samarbete med våra 

leverantörer tar vi fram produkter och förädlar dem så att du 

ska kunna njuta av ekologiska produkter med hög kvalité. 
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Magnihills Affärsidé

Magnihill utvecklar, producerar och säljer frysta 
produkter ifrån växtriket, 

med fokus på ekologiskt och bekvämt, i samarbete 
med våra kunder.
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Från odling av rotfrukter …



… till frysta produkter …



KUNDSEGMENT

- Industri säck eller i bulk förpackningar

- Foodservice 2.500 g förpackningar

- Retail 200-500-750 g förpackningar



Magnihill i siffror

• Mängd: 15 000 ton frysta produkter

• 6 000 ton produceras på Magnihill

• 73 % Ekologiskt till Foodservice

• 45 % ekologiskt totalt

• Antalet artiklar: 450 st

• Lagringskapacitet: 4 500 pallar på MH

• Externt plocklager: Seafrigo

• Externt bulklager:    Sydfrys

• Omsätter 230 Mkr

• Antal anställda: 45 medarbetare

• Säljkontor i Köping / Stockholm

• Filial i Köpenhamn
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Magnihills utveckling.



Då vi har arbetat med KRAV godkänd produktion sedan 1994 har vi skaffat oss en 

gedigen och värdefull kunskap.

Kvalitet och systematiskt arbete har varit med från starten.

BRC certifierade sedan 2005 och från 2019 är vi FSSC 22000 certifierade



Klimat- och Energiarbete

• Vi har haft en ambition att arbeta miljövänligt sedan Wiveca började 
arbeta med ekologiskt redan 1994.

• Miljövänligt är numera en del av FNs 17 globala mål som Klimat- och 
Energiarbete numera är en del av. 

• Odling arbetar vi aktivt med engagerade odlare, odlarföreningar, HIR 
etc. Foodhills i Bjuv skördar våra ärtor.

• För energi var det fokus på stora energiförbrukare i början
– Energikartläggning 2010.
– Detaljplan med klimatmässigt innehåll.
– Oljepanna för ångskalning samt blanchering.  Ca 300 m3 olja.
– Elförbrukning ca 3,6 GWh för infrysning samt lagerhållning.
– Strategiskt arbete som exempel Solceller



Detaljplan godkänd hösten 2016

• Sökt detaljplan med bland 
annat biogaskraftverk 
2011.  Men det tog över 5 
år till godkänd detaljplan 
som blev klar hösten 2016.



Träpelletspanna drift 2018

• Beslutade våren 2016 att inte vänta på sökt 
detaljplan utan byta till träpelletspanna. Sökte 
bidrag via klimatklivet och fick beviljat hösten 
2016.

• Strax efter påskrift av pelletsanläggning och 
beviljat bidrag blev detaljplanen godkänd… 
med biogaskraftverk.

• Träpelletspanna upphandlad 2016. Installerad 
2017-2018. Besparing ca 800 ton CO2.



Elförbrukning

• Beslut 2016 om deltagande i Länsstyrelsens energinätverk.

• Uppdaterad energikartläggning är genomförd 2017.

• Upprättat handlingsplan för att minska energiförbrukningen

• Genomfört miljöstudie 2018 för att optimera energiförbrukning i 
samband med nybyggnad av råvaruhantering och kyllagring. 
Omfattar även ventilation/värme i produktionslokaler.

• Genomför undermätning för att ytterligare hitta nya 
besparingsområden.



Strategiskt klimat- och energiarbete

• Beslut togs om att investera i solceller på sikt. 
Sökte bidrag för solcellsanläggning 2014. 
Beslutet var mer strategiskt och 
marknadsmässigt än kortsiktigt ekonomiskt.

• Beslut om beviljat bidrag hösten 2016 

• Installation i mars 2018.

• Produktion första året 75.000 kWh (motsvarar 
ca 10 normalvillors hushållsel)



Fortsatt Klimat och- Energiarbete

• Genomföra upprättad handlingsplan.

• Upphandling av kylanläggning till ny råvarukyl och 
ersättning av gammal frysanläggning.

• Stärka organisationen avseende logistik, drift och 
underhåll för att bibehålla fokus på effektiviseringar 
bland annat inkl. energibesparing.

• Energicertifiering inkl ständiga förbättringar.

• Vision om egen energiproduktion i form av ett 
biogaskraftverk. Hållbart, cirkulärt kretslopp.



Vi satsar på samarbete!

Bland annat åkeri som använder lastbilar med biodrivmedel



TACK!


