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För femtio år sedan tog min far Sten Persson tillsammans med Evald 
Nilsson och Nils Jönsson det djärva beslutet att gå in i kvarnbranschen. 
När vi nu slår en blick i backspegeln ser vi att det är så vi har fortsatt att 
jobba - modigt och lyhört. Det har tagit oss dit där vi är idag. 

Under årens lopp har kvarnarna i Sverige blivit färre och större samtidigt 
som konkurrensen om standardproduktionen blivit hårdare. Men genom 
att vara flexibla har vi kunnat addera fler ben att stå på. Det har varit en 
viktig framgångsfaktor. Eftersom de större kvarnarna har svårt att ställa 
om till mindre serier började vi exempelvis tidigt ta fram skräddarsydda 
mjöler, en viktig nisch för vår överlevnad. 

När värmebehandlade produkter efterfrågades i början av 1990-talet tog 
vi fram TTT och senare också MWT och SMT som blev unika produkt- 
grupper för oss eftersom ingen annan – än idag – använder samma 
värmebehandlingsteknik. Tekniken gav dessutom fler fördelar än vi kunnat 
ana. De värmebehandlade spannmålsprodukterna gjorde bröden saftigare 
och mer hållbara och visade sig passa utmärkt i färdigrätter och vegeta-
riska rätter – livsmedelsproducenter och bagerier slapp därmed att 
tillsätta syntetiska färskhållare och e-nummer.

Men hemligheten bakom framgången ligger främst hos vårt duktiga,
motiverade och engagerade team som alltid siktar högt. Det är laget 
Skåne-möllan som håller kvarnhjulen igång! Nu firar vi femtio spännande 
år och ser med tillförsikt framtiden an.

Anders Persson 
VD

Skåne-möllan 
fyller 50 år! 



Skåne-möllan 
– en innovativ kvarn 

för framtiden

När kvarnarna i mitten på sextiotalet blev färre och större föddes en 
idé hos tre mjölnare i Skåne. Livsmedelsingenjören Sten Persson, 
kvarnmästaren Evald Nilsson, och möllaren Nils Jönsson såg möjlig-
heten att bli en smidig och lyhörd resurs för mindre och medelstora 
bagerier och konditorier. Tre innovatörer gjorde det som de stora 
kvarnarna varken ville eller kunde.

Tvärt emot tiden
Istället för att satsa på att bli så stor som möjligt gick de modigt emot tidens 
trend och valde att skapa en liten, effektiv kvarn med hög innovationsgrad. 
Idag är kvarnen en av de ledande svenska spannmålsinnovatörerna. I den 
ursprungliga kvarnen fokuserar man på mjöler av alla de slag och kan skräd-
darsy produkter för olika applikationer och linjer. I specialfabriken förädlas 
havre till konsument och industri. Här har man under årens lopp utvecklat 
unika tekniker som resulterat i hållbara produkter med efterfrågade egenskaper. 
 
Hållbart hela vägen
Att Skåne-möllan ligger mitt i en högproducerande spannmålsbygd, omgärdad 
av Skånes bördigaste åkerjord, är inte en tillfällighet. En av grundstenarna är 
att inte vara beroende av båttransporter med importerat spannmål, utan istället 
förädla råvarorna nära den plats där de odlas. Lokalt är hållbart. Skåne-möllan 
har också ett eget laboratorium för att säkerställa och upprätthålla kvaliteten, 
är certifierade enligt Global Standard for Food Safety, ekologisk produktion och 
KRAV och gick 2016 över till 100 procent förnybar el i form av vindkraft.



1995
Sten Persson och Midway Holding köper ut Skåne-möllan från Svenska Foder.
Produktionen av TTT startar. TTT är Skåne-möllans egen innovation av skållade, värme
behandlade cerealieprodukter med funktionella egenskaper i bröd och i olika livsmedel. 
(Tid, Tryck och Temperatur)

1996
Kornris föds som en konsumentprodukt. Produkten är moderniserad korngryn, 
förbehandlad, förädlad i Skåne-möllans TTT-process.

1997
Investering i specialförmalningslinjen ger möjlighet till fullkornsprodukter.
Skåne-möllan blir 50%-ig delägare i Vallåkra Lantmannaaffär.

1998
Nytt lager för specialråvaror byggs. 
Skåne-möllans aktier noteras på Nya Marknaden.

2000
Skåne-möllan blir delägare i Mel Compagniet i Danmark.

2004
Investering i förpackningslinje och planlager. 
Skåne-möllan blir tillverkare av EMV-produkter för detaljhandelns egna märkesvaror.

2005
Sten Persson lämnar över VD-skapet till sonen Anders Persson. 
Vi är certifierade enligt standarden för BRC sedan 2004 och ekologisk produktion sedan 2008. 
Sedan 2004 är vi certifierade enligt Global standard for Food Safety (f.d BRC).
Ny ägarbild i Vallåkra Lantmannaaffär med Svenska Foder som huvudägare och Skåne-möllan 
som minoritetsägare.

2009
Skåne-möllan bygger ny fabrik för specialprodukter. I anläggningen får Skåne-möllan unika 
möjligheter att värmebehandla, finförädla, blanda och förpacka cerealieprodukter av vete, råg, 
korn och havre ny processteknik kommer Skåne-möllan att kunna erbjuda nya produkter för 
bageri-och livsmedelsindustrin samt detaljhandeln.

2010
MWT varumärkesregistreras. Förkortningen står för Micro Wave Technology, och är ett 
samlingsnamn för de produkter som vi producerar i den nybyggda specialfabriken.

1971
Projektstart med byggnation av kvarn i oktober.

1972
2 maj går första bulklasset till Enox bröd i Båstad.

1973
Utbyggnad av spannmålssilon, fyra nya siloceller samt en tork.

1975
Nytt rågverk installeras.

1977
Sollebolagen (nuvarande Svenska Foder) etablerar foderfabrik i Tågarp.

1979
Sollebolaget blir 100% ägare till Skåne-möllan.

1981
Nytt veteverk installeras. Rustic, ett nytt grepp … ger möjlighet att baka äkta fullkorns- och 
grahamsbröd.

1982
Nytt mjölblanderi ökar kapaciteten till det dubbla.

1984
Kvarnkapaciteten byggs ut med ett andra veteverk.

1988
Skåne-möllan lanserar Möllarens mjöl i 5-kilospåsar till konsumentmarknaden.
Skåne-möllans nya mjöl, Expert rågsikt, gör succé på Sollentuna-mässan.

1989
Spannmålssilon byggs ut och vi får möjlighet att kyla spannmålen.

1991-1992
Första investeringen i värmebehandlingsanläggningen/TTT-linjen gör det möjligt att ta fram 
specialprocessade produkter.

1993
Inköp av grannfastigheten, f d Carl Enström AB.



2011
Möllarens sortimentet får nydesignade påsar som lanseras på marknaden.

2012
Skåne-möllan fyller 40 år den 2 maj och är idag en av 10 produktionsplatser för mjöl i Sverige.
Norgesmöllene A/S blir delägare i Skåne-möllan.

2013
Skåne-möllan ökar ägarandel i Vallåkra Lantmannaaffär.

2014
Mini-bulk system lanseras av Skåne-möllan.

2015
Låga proteinvärden i den svenska veteskörden utlöser importbehov av hög-protein vete.

2016
Rekordproduktion för Skåne-möllan, 54.000 ton. I Specialfabriken bygger vi vår tredje 
värmebehandlingsprocess för havre och med ångtorn-SMT.

2017
För att minska miljöpåverkan börjar Skåne-möllan köpa 100% vindkraftsproducerad elektri-
citet från lokal vindmölla. Under året köps 6,3 miljoner kWh närproducerad el från vindkraft-
verket Hällstorp nr 1 i Svalövs kommun.

2018
Torka i Sverige ger halv skörd! Detta innebär stora utmaningar för att sourca spannmål med 
svenskt ursprung. Skåne-möllan köper grannfastigheten-Tågarps Condis.

2020
Covid 19 pandemin innebär ett mycket speciellt år och utlöser bl.a. hamstring av mjöl- och 
grynprodukter. Vi bygger ut vår lager- och utlastningshall för påsar och säckprodukter på pall.

2021
Utbyggnad av spannmålssilon med fem nya silos. Ny packmaskin för 1 kg mjölpåsar 
installeras. Skåne-möllan säljer sitt aktieinnehav i Vallåkra Lantmannaaffär till Svenska Foder.

2022
Skåne-möllan fyller 50 år den 2 maj! 



Efter 50 år är Skåne-möllan starkare än någonsin. Den ursprungliga 
idén om att vara en innovativ kvarn och en lyhörd resurs utgör fort-
farande grunden och ligger helt rätt i tiden. Med högkvalitativt mjöl, 
skräddarsydda produkter och Skåne-möllans egna värmebehandlade 
spannmålsprodukter är platsen på kvarnkartan självklar – nu och 
i framtiden. 

Skåne-möllan
– starkare än någonsin

Skåne-möllan
AB


