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Bilaga 1:

Översikt regionala livsmedelsstrategier

LÄN

10st

12st

FÄRDIGSTÄLLD STRATEGI

PÅGÅENDE ARBETE

4st
HANDLINGSPLAN

Blekinge
Dalarna
Gotland
Gävleborg
Halland
Jämtland Härjedalen
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Södermanland
Uppsala

(Uppför endast en handlingsplan)
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Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Åland
Örebro
Östergötland
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Bilaga 2:

Sammanställning av färdigställda regionala
livsmedelsstrategier
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gotlands län
Kalmar län
Kronobergs län
Norrbottens län
Södermanlands län
Värmlands län
Västernorrlands län
Västra Götalands län
Åland
Östergötlands län
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Gotlands län

Gotlands län färdigställde sin livsmedelsstrategi i december 2016, vilken sträcker sig
över tidsperioden 2016-20251. Utnämningen till Sveriges mathuvudstad 2013 har
inspirerat och givit tillfälle att bygga vidare på den positiva utmärkelsen. Visionen för
strategin är ”Mötet med gotländsk mat och matkultur sker hållbart och naturligt i såväl
vardags- som festsituation på nationella, internationella och regionala marknader”.

RS2015/297
Sida 1 (26)

En regional mat- och
livsmedelsstrategi för
Gotland
2016-2025
Mat- och livsmedelsnäringarna – ett styrkeområde
för gotländsk utveckling och tillväxt
2016-10-27

Gotlands läns strategi innehåller fem framgångsfaktorer, sex strategiska utvecklingsområden och två övergripande perspektiv. De övergripande perspektiven är Samverkan
och samarbete samt Hållbar tillväxt, vilka är grundläggande förutsättningar för de
strategiska utvecklingsområdena2.
Strategin har tagits fram genom bred samverkan i länet, med aktörer i livsmedelskedjan,
branschorganisationer, akademin och myndigheter. De samlade intrycken har först
genererat en bakgrundsrapport och en omfattande SWOT-analys. Detta har sedan
resulterat i en strategi vars syfte är att utveckla och stärka området för mat och livsmedel i länet. Det regionala styrdokumentet "Tillväxtprogram för Gotland 2016–2020
och näringslivspaketet "Hållbara Gotland" samt ”Vision 2025” har legat till grund.
Strategins tidsram är knuten till ”Vision 2025”. Initiativtagare och utgivare av strategin
är Region Gotland och Länsstyrelsen Gotlands län. I samtal med Gunilla Lexell från
Länsstyrelsen Gotlands län och deltagare i projektgruppen lyfter hon fram att livsmedelsstrategin och aktiviteterna i kommande handlingsplan är framtagna för de gotländska
aktörerna. Länsstyrelsen och regionen ska ses som potentiella samarbetspartners3.
Strategin ska kompletteras med en kommande handlingsplan som ska innehålla insatser,
intressenter mätbara mål samt ansvariga utifrån de sex strategiska utvecklingsområdena.
Detta arbete har påbörjats och de samlar just nu in konkreta projektinitiativ och förslag
på insatser4. Handlingsplanen är en del av genomförandet av Tillväxtprogrammet fram till
2020 och ska kontinuerligt uppdateras och revideras. Vidare ska även en kommunikationsplan för strategin upprättas för att möjliggöra att strategin får önskat genomslag5.
Potentiella finansieringskällor listas i strategin, vilket är olika projektstöd, företagsstöd
och riskkapital6.

GOTLANDS LÄN

REGLER OCH VILLKOR
Inget av de strategiska utvecklingsområdena kopplas till det strategiska området Regler
och villkor i den nationella strategin. Däremot är en av de fyra målbilderna som tagits
fram i strategin möjlig att kopplad till detta strategiska område, ”Med öppenhet, ett
tillåtande förhållningssätt och god kunskap om helheten samarbetar aktörer regionalt,
nationellt och internationellt, vilket stärker den regionala konkurrenskraften” 7.
”Den regionala livsmedelsstrategin innehåller de aspekter inom Regler och villkor som vi
kan påverka på regional nivå. Exempelvis förenkla och öka kunskapen inom området” 8.
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KONTAKT
Karin Farinder
Telefon: 0498-26 94 99
karin.farinder@gotland.se
Gunilla Lexell
Telefon: 010-223 92 61
gunilla.lexell@lansstyrelsen.se

VISION FÖR STRATEGIN

Mötet med
gotländsk mat och
matkultur sker
hållbart och naturligt i såväl vardagssom festsituation
på nationella,
internationella
och regionala
marknader.

KONSUMENT OCH MARKNAD
De definierade utvecklingsområdena fortsatt varumärkesarbete, omvärldsbevakning och
marknadsutveckling går att koppla samman med insatser i Konsument och marknad.
Varumärkesarbete innefattar utveckling av ursprungsmärkning och kvalitetssäkring av
varumärket Gotland9. Omvärldsbevakning tar fäste på ökad kunskap men med stort
fokus på att identifiera konsumenttrender och nya marknader10. Marknadsutveckling listar intressanta marknader som kan utvecklas. Här nämns Stockholm-Mälardalen, offentlig upphandling och egna märkesvaror (EMV) samt köken i besöksnäringen11. ”Export
från Gotland har fått ökat fokus och initiativ som verkar på externa marknader, svenska
som internationella, vilket kommer synas i beviljade medel från regionala tillväxtmedel i
framtiden” 12.
KUNSKAP OCH INNOVATION
Ökad förädlingsgrad syftar till att Gotland i dagsläget förädlar endast en liten andel av
det som produceras på ön. Genom ökad kunskap inom förädlingsområdet, genom att
skapa plattformar för samverkan samt genom att tillämpa ny teknik kan förädlingsgraden
öka i länet13.

Kompetensutveckling/försörjning och Innovation och produktutveckling är de återstående två strategiska områdena i Gotlands läns strategi som överensstämmer i stor
utsträckning med utformningen i den nationella strategin. Ett behov av ökad kompetensförsörjning finns i länet och genom fler satsningar på yrkeshögskolor, gymnasieskolor,
samarbete med andra orter samt utveckling av personalpooler, ska Gotlands län öka
sin kompetensförsörjning. Kompetensutveckling syftar i högre utsträckning till att öka
kunskapen hos aktörerna i länet.
Innovation och produktutveckling syftar till att stärka entreprenörskapet i länet, tillvarata möjligheterna inom digitalisering och forskning, vilket ska ske i samklang med
efterfrågan på marknaden14.
Mål i den regionala livsmedelsstrategin för Gotlands län överensstämmer med flera av
de nationella övergripande målen såsom ökad konkurrenskraft, ökad förädlingsgrad
samt ökad försäljning av livsmedel på nationella och internationella marknader.
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Kalmar län

Kalmars län var ett av de första länen att ta fram en regional livsmedelsstrategi. Den
färdigställdes i september 201515. Strategin sträcker sig över tidsperioden 2016–2025
och visionen är att ”Kalmar län ska utvecklas till en välkänd livsmedelsregion av högsta
klass. Vi ska stolta kombinera naturförutsättningar, traditionell kunskap och entreprenörskap med fördjupad kunskap om hållbar utveckling, teknik och marknad.”16. Den
utmärker sig även då den är uppbyggd kring sex åtgärder som besvarar frågorna, vad,
varför, hur, vilka och när.
Strategin har arbetats fram i samarbete mellan LRF Sydost, Länsstyrelsen i Kalmar
län och Regionförbundet i Kalmar län, vilka även finansierat arbetet genom regionala
utvecklingsmedel. Strategin bygger på analysen av cirka 60 möten där 900 personer
från företag, myndigheter, organisationer och privatpersoner bidragit i framtagningsprocessen. Därtill har även förstudier av olika delar av livsmedelskedjan, enkäter och
studieresor genererat en SWOT-analys och vidare livsmedelsstrategin för Kalmar län17.
Strategin anger den gemensamma färdriktningen för länet och fungerar som en regional
länk mellan enskilda aktörer och den nationella nivån18. Finansiering för åtgärderna ska
sökas från såväl privat som offentlig sektor från regional-, nationell- och EU-nivå.
Målet är att fler människor i världen ska välja mat från Kalmar län och att länets livsmedelsbransch ska, långsiktigt, och hållbart, öka sin konkurrenskraft, produktion och
innovationsförmåga.19 För att nå dessa mål har Kalmar län formulerat sex stycken framgångsfaktorer som ska vara del i arbetet framåt: En nytänkande bransch, En effektiv
bransch, Ett stolt län, En kompetent Bransch, En hållbar bransch, Ett företagsamt län.
Utöver framgångsfaktorerna har Kalmar län formulerat fem övergripande strategier
som kopplar till deras identifierade styrkor. Styrkorna är stark förädlingsindustri, stark
besöksnäring och naturliga förutsättningar. I Samarbete, lyfter de fram att geografiska
gränser inte ska vara hinder, utan att samarbete ska ske i funktionella regioner.20
De sista tre övergripande strategierna innefattar vikten att avsätta resurser, nyttja
digitaliseringens möjligheter och utveckla nya nischer21.
Jämfört med den nationella livsmedelsstrategin kan både Kalmar läns framgångsfaktorer samt strategiska fokusområden kopplas samman med de strategiska områdena i
den nationella livsmedelsstrategin. Främst gäller detta Konsument och marknad samt
Kunskap och innovation. Regler och villkor har ett indirekt samband med den nationella
strategin eftersom att Kalmar län lyfter fram den regionala livsmedelsstrategin som
ett verktyg att koppla ihop regional och nationell nivå. Därmed ska nationella insatser
kunna påverkas. ”Jämfört med den nationella livsmedelsstrategin så överensstämmer
Kalmars mål med den nationella. Men fokus på ekologisk produktion och konsumtion
finns inte på samma sätt som i den nationella. Istället har den ett hållbarhets fokus”22.
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KALMAR LÄN

KONTAKT
Carolina Gunnarsson
Region Förbundet Kalmar län
0480-44 83 82 | 070–353 48 55
Rose-Marie Winqvist
LRF Sydost
0480-49 64 06
Agneta Gustafsson
Länsstyrelsen i Kalmar län
010-223 83 11

VISION FÖR STRATEGIN

Kalmar län ska
utvecklas till en
välkänd livsmedelsregion av högsta
klass. Vi ska stolta
kombinera naturförutsättningar,
traditionell kunskap
och entreprenörskap med fördjupad
kunskap om hållbar
utveckling, teknik
och marknad.

REGLER OCH VILLKOR
Åtgärd 2 ”Inkludera livsmedelsbranschen i det företagsstödjande systemet” syftar till att
röja ett hinder för livsmedelsföretagen på landsbygden. Hindret är att de dagsläget kan
söka stöd i landsbygdsprogrammet, men det mer generella företagsstödjande systemet
riktar sig inte mot livsmedelsföretag. Detta bidrar till att de utesluts och förlorar en
möjlighet23.
KONSUMENT OCH MARKNAD
Åtgärd 4 ”Etablera en nationell mötesplats för mat och livsmedel”. Genom att etablera
en nationell livsmedelskonferens i anknytning till Ölands årliga skördefest ska de
påverka framtagningsprocessen av den nationella livsmedelsstrategin och samtidigt
marknadsföra Kalmar län som en livsmedelsregion.24 Denna åtgärd knyter an till åtgärd
5, ”Utveckla länets matidentitet”, vars syfte är att utveckla en stark matidentitet. En
stark matidentitet ska generera mervärde och ökade möjligheter för att utveckla unika
produkter från Kalmar län25.
KUNSKAP OCH INNOVATION
Prioriterad åtgärd 1 ”Bilda ett råd för kompetensförsörjning och Mat-college” för att öka
kompetensen hos nuvarande och framtida aktörer i branschen samt skapa mötesplatser
för näringen och utbildningsaktörer.
Åtgärd 3 ”Proteiner i fokus – Bygg en plattform för forskning, innovation och utveckling”.
Syftet med denna åtgärd är att utveckla forskningen kopplad till livsmedelskedjan samt
inspirera till innovation och utveckling av branschen, vilket ska bidra till ökat värde i
livsmedelskedjan26.
Den sjätte och sista åtgärden ”Genomför länets livsmedelsstrategi tillsammans”27 tar ett
helhetsgrepp, likt den nationella, gällande det faktum att genomförandet kräver att alla
bidrar och tillsammans är det möjligt att nå uppsatta mål.
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Kronobergs län
KRONOBERGS
LIVSMEDELSSTRATEGI

Arbetet med att skapa en livsmedelsstrategi för Kronobergs län påbörjades våren 2015
i syfte att stärka länets livsmedelskedja. Livsmedelsstrategin färdigställdes i slutet av
201628. Strategin har ingen definierad tidsperiod eller specifik tidsram, vilket baseras på
uppfattningen att det är ett långsiktigt förändringsarbete som är svårt att fastställa ett
slutdatum på29.

FOTO: DKJ.SE

Strategins syfte är ”I Kronobergs län ska vi ta till vara på landsbygdens och stadens
möjligheter för en hållbar tillväxt i hela livsmedelskedjan, från primärproduktion till
konsument. I detta ingår att förena en hållbar utveckling med ekonomisk tillväxt som
skapar förutsättningar för fler företag, jobb och framtidstro på̊ landsbygden men också̊
ökar matproduktionen och förädlingsgraden i länet. Vi tänker också̊ främja en grön
tillväxt och möjligheterna för en hållbar produktion och konsumtion.”
Initiativet till livsmedelsstrategin är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Kronobergs
län, LRF Sydost och Region Kronoberg. De skapade en styr- och projektgrupp som
arbetade fram en bakgrundsanalys och en kartläggning av strategier hos länets aktörer.
Därefter genomfördes en SWOT-analys och telefonintervjuer samt en litteraturstudie,
vilka tillsammans resulterade i Kronobergs livsmedelsstrategi. Strategin ska vara inkluderande och omfattar därför hela livsmedelskedjan med storskalig-, småskalig-, ekologisk- och konventionell produktion30. Resonemanget har varit att det finns utrymme
för alla produktionsslag och att det är konsumentens val i slutändan31. Strategin ligger i
linje med länets regionala utvecklingsstrategi ”Gröna Kronoberg” och ska fungera som
ett verksamhetsunderlag för länets aktörer som arbetar nära livsmedelsfrågor32.
Visionen är ”Med stolthet skapar vi bra råvaror, god mat och utvecklingsmöjligheter i
Kronoberg”. För att nå visionen har en handlingsplan och fem effektmål formulerats.
Handlingsplanen hänvisar till att styrgruppen kommer sätta upp ramar och tidsplan
under kommande halvår och de listar även åtgärder som kommer att inkluderas. I
handlingsplanen lyfter de fram att det är ett långsiktigt arbete och de diskuterar även
att antalet finansiärer behöver öka då Landsbygdsprogrammet i nuläget verkar som
enda finansiär33.

KRONOBERGS LÄN

REGLER OCH VILLKOR
Innehåll kopplat till strategiområdet regler och villkor framförs i ett exempel på
kommande arbete i Kronobergs län. En av punkterna innefattar att se över hur krav
och regler kan förenklas utan att påverka säkerheten på ett negativt sätt34.
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KONTAKT
Stefan Carlsson
Landsbygdsdirektör Länsstyrelsen
i Kronobergs län
070-375 64 93
Anders Meijer
Landsbygdsenheten-Tillväxt &
landsbygd
Anders.Meijer@lansstyrelsen.se
010–223 74 15
Per Göran Sigfridsson
LRF Sydost
0733–666 275 | 0480-604 74
per-goran@djurovaxter.se
Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör
Region Kronoberg
christel.gustafsson@kronoberg.se
0470-58 30 27 | 0767-20 78 4

KONSUMENT OCH MARKNAD
Effektmål 1 ”Konsumenter har god kunskap om Kronobergs livsmedelskedja”. I detta
effektmål hamnar konsumentens val i fokus. Utan kännedom om livsmedelskedjan
kan inte konsumenten fatta medvetna beslut. Generellt sett är efterfrågan hög efter
livsmedel av hög kvalité, producerad med hög djurvälfärd och högt miljöskydd. Genom
kunskapsspridning önskar Kronobergs län att valet av närproducerad mat ska bli en
självklarhet. Detta ska i sin tur bidra till kollektiva nyttigheter såsom höjd sysselsättning
och bevarande av den biologiska mångfalden35.
Effektmål 3: ”Fler företag, jobb och ökad volym inom livsmedelsförädlingen, med hög
kvalitet”. Målet är att öka antalet förädlingsföretag i länet, både i antal och deras volymer.
Det ska ske genom förbättrade förutsättningar för entreprenörer, tydlig ursprungsmärkning och genom att anamma ny tekniker och metoder36.
Effektmål 4 ”Livsmedel från Kronoberg i de offentliga köken” fångar ett av de föreslagna insatsområdena inom strategiområdet Konsument och marknad i den nationella
livsmedelsstrategin. Kronobergs län lyfter fram att detta område är relativt enkelt att
påverka och har ett högt symboliskt värde för hela livsmedelskedjan37.
KUNSKAP OCH INNOVATION
Effektmål 2 ”En primärnäring med framtidstro”. Genom att marknadsföra länet som ett
jordbrukslän hoppas Kronobergs län att kunna locka fler till att se sysselsättning inom
jordbruket som en framtida profession. Dels ska insatser göras för att den utbildning
som krävs ska erbjudas, dels ska fokus läggas på att rådgivning från såväl branschorganisationer som myndigheter fortsätter att utvecklas38.

VISION FÖR STRATEGIN

Med stolthet skapar
vi bra råvaror, god
mat och utvecklingsmöjligheter i
Kronoberg.

Effektmål 5 ”God kommunikation, kontakt, kunskap och logistik aktörerna emellan”
tar fasta på att samverkan behöver bli bättre mellan aktörerna i livsmedelskedjan för
att bättre tillvarata lokala varor. I effektmål 5 nämns bland annat önskan om att skapa
mötesplatser och förbättra den lokala logistiken. Vidare finns önskan om att skapa en
gemensam verktygslåda för kommunikation och marknadsföring, vilken kan hjälpa
samtliga i livsmedelskedjan att bättre nyttja de konkurrensfördelar som är sammankopplade med de lokala varorna39.
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Norrbottens län

Norrbottens livsmedelsstrategi, vilken är färdigställd, kallas Nära mat och sträcker sig
mellan 2016–2020. Från hösten 2015 till och med våren 2016 arbetade initiativtagarna
med att ta fram en strategi, men också med den handlingsplan och tidsplan som
strategin även innefattar40. Under den perioden har flera åtgärder förankrats i länet och
ansvariga aktörer utsetts för genomförandet41.
”Landsbygdsministerns deklarerande att det skulle tas fram en nationell livsmedelsstrategi blev startskottet även för oss då vi insåg att en nationell strategi inte kommer
kunna beakta Norrbottens särdrag”42.
Initiativtagarna benämns som samverkansaktörer, vilka är Länsstyrelsen i Norrbotten
Län, Norrbottens läns Landsting, Norrbottens kommuner och LRF Norrbotten. De har
det övergripande ansvaret för att strategin kommuniceras och får förankring hos den
regionala utvecklingsstrategin samt att resurser tillsätts för att arbeta utifrån livsmedelsstrategin43.
Förankringsmöten har genomförts hos Tillväxtberedningen, Länsstyrelsen, Näringslivets
aktörer, Svensk Cater, Sametinget och Samiska matproducenter, Svenska samernas riksförbund, Norrbottens kustfiskareförbund, Piteå kommun, Norrbottens handelskammare
och LRF:s årsstämma. Därefter har cirka 150 personer deltagit i seminarier och cirka
500 personer har på olika sätt fått möjlighet att göra inspel i framtagningsprocessen44.

NORRBOTTENS LÄN

Norrbottens vision är ”Mer norrbottnisk mat på tallrikarna”. För att nå visionen är livsmedelsstrategin uppdelad i fem prioriterade områden, vilka är sammankopplade med
specifika åtgärder för varje område. Varje åtgärd är därefter sammankopplad med en
genomförandeperiod och en eller flera ansvariga aktörer.
REGLER OCH VILLKOR
Löpande i Norrbottens livsmedelsstrategi inkluderas de regler som råder inom varje
specifikt prioriterat område med noggranna bakgrundsbeskrivningar. Regelverk omnämns delvis som positiva i kontexter, exempelvis de mervärden som genereras ur ökad
livsmedelsäkerhet och djurvälfärd, men även som negativa i kontexter där regleringar
har en hämmande effekt på näringar inom livsmedelkedjan.
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KONTAKT
Jenny Bucht
Samordnare Nära mat
Länsstyrelsen Norrbottens län
jenny.bucht@lansstyrelsen.se
010-225 52 55
Håkan Stenmark
LRF, Företagsutvecklare, Luleå
0920-23 77 39
hakan.stenmark@lrf.se
Jenny Hallergren-Norlin
Region Norrbotten, sekreterare
för Hälso- och sjukvårdsberedning
Nord och Syd samt Regionala
beredningen
0920-28 41 40, 070-515 36 67
jenny.hallergren-norlin@nll.se

VISION FÖR STRATEGIN

Mer norrbottnisk
mat på tallrikarna.

KONSUMENT OCH MARKNAD
Prioriterat område 2. ”Offentliga aktörer och offentlig upphandling” är ett av fem prioriterade områden i vilket kommunerna spelar en viktig roll i arbetet att nå visionen ”Mer
norrbottnisk mat på tallrikarna”. Flera aspekter där kommuner har inflytande lyfts fram
under detta område. Diskussionen berör inte enbart insatser kopplade till den offentliga
upphandlingen i länet, utan även den fysiska planeringen och vattenförsörjningen är
andra exempel som ges utrymme i strategin.
Prioriterat område 3. ”Konkurrenskraftig matproduktion och energiförsörjning”. Konkurrenskraft skapas gemensamt i livsmedelskedjan, ”konkurrenskraftig primärproduktion,
förutsätter konkurrenskraftiga förädlingsföretag och tvärtom”45 vilket även kopplas
samman med förmågan att möta kundens och konsumentens önskemål. Åtgärderna,
kopplade till detta område, är många och breda. Även här lyfts ökad kunskap fram som
mål för åtgärderna.
Prioriterat område 5. ”Identitet och stolthet” tar fasta på Norrbottens unika värden
som en möjlighet till utökad besöksnäring i länet. Samarbete mellan besöksnäringen
och lokala matproducenter förespråkas. Att se de affärsmöjligheter som är kopplade till
Norrbottens matidentitet ska underlättas genom ett nytt tankesätt kopplat till känslomässiga aspekter såsom stolthet46.
KUNSKAP OCH INNOVATION
Prioriterat område 1. ”Kunskap om hållbar mat och folkhälsa” fokuserar i stor utsträckning på att utbilda konsumenten i folkhälsa och hållbar konsumtion. Att öka kunskapen
kring hållbara livsmedel är målet.
Prioriterat område 4. ”Kompetensförsörjning”. Det finns ett behov i länet att rekrytera
unga till utbildningar inom sektorn, som naturbruksgymnasium, restaurang- och livsmedelsprogram samt Samernas utbildningscentrum för att stärka branschen på sikt.
Innovation och forskning lyfts fram som del av lösningen till globala utmaningar såsom
klimatförändringar, folkhälsa och livsmedelsförsörjning. Även inom detta prioriterade
område är åtgärderna kopplade till att på olika sätt öka kunskapen, vilket önskas ge en
indirekt positiv effekt för länet.
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Södermanlands län
Stolt mat i
Sörmland
- en matstrategi
för 2014 – 2020

Södermanlands län har en livsmedelsstrategi, Stolt mat i Sörmland – en matstrategi för
2014 - 2020, vilken funnits sedan 201347. Initiativet att skapa en strategi väcktes redan
under förra regeringen48 och Södermanlands län var först av alla län att ge ut en regional
livsmedelsstrategi och kallar den istället matstrategi. Därför tar Södermanlands läns
strategi avstamp från samma fokusområden som ingår i förra regeringens vision och
satsning, vilket omfattar följande områden: Offentlig mat, Primärproduktion, Förädling
av mat, Restaurangverksamhet och Turism.

Rapportnr: 2013:20

Initiativtagare till matstrategin är Sörmland Matkluster, vilka samlade en mängd aktörer
för att diskutera möjligheterna till ett samlat grepp om arbetet med mat i länet redan
2011. Representanter från Länsstyrelsen Södermanlands län, Sörmlands sparbank,
Sparbanken Rekarne, Regionförbundet Sörmland, Gastronomiska Samtal samt Sörmland
Matkluster arbetade fram strategin och förde sedan det operativa arbetet vidare utifrån
strategins anda och vision.49 Strategin är ett underlag för kommande satsningar i regionen
kopplat till mat och gastronomi och utgör en del av den regionala partneröverenskommelsen i Södermanland. Den finansieras av landsbygdsprogrammet, regionalfonden
samt både privata och offentliga aktörer i Södermanland50.
Visionen är ”Vi är stolta över vår matkultur som bidrar till ett godare liv för länets
invånare och våra besökare”.
Södermanlands livsmedelsstrategi innehåller samtliga av de översiktliga målen i den nu
framtagna nationella livsmedelsstrategin, till exempel ökad sysselsättning, ökad tillväxt,
hållbar konsumtion och hållbar produktion. Att fokusera helhjärtat på mat utesluter inga
delar av livsmedelskedjan, utan indirekt väver Södermanlands län in samtliga mål och
strategiområden. De har definierat fem områden och till varje område omnämns vad
som ska göras. Det operativa arbetet ska genomföras i projektgrupper med tydliga mål,
finansiering och tidsram51.
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SÖDERMANLANDS LÄN
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KONTAKT
Ulrika Lundberg
Chef landsbygdsenheten
Södermanlands länsstyrelse
ulrika.lundberg@lansstyrelsen.se
Telefon 010-223 42 62

VISION FÖR STRATEGIN

Vi är stolta över
vår matkultur som
bidrar till ett godare
liv för länets
invånare och våra
besökare.

REGLER OCH VILLKOR
Strategiområdet Regler och villkor får ett litet utrymme i Södermanlands läns strategiområde, Vi arbetar för kvalité. Här kopplar de samman matnäringarna och offentliga
regleringar på olika nivåer, vilka bör få en mer praktisk tillämpning. Syftet är ”att det ska
vara enkelt att bedriva matproduktion i Sörmland”52.
KONSUMENT OCH MARKNAD
Hela strategin fokuserar på marknaden för högkvalitativ mat från Södermanlands län.
De presenterar historik, förutsättningar och framtida möjligheter och utvecklingspotential
i länet. De inkluderar de offentliga upphandlingarna från landsting och kommuner där
både närproducerat och ekologiskt står i fokus. De framhäver trender och lyfter fram de
redan etablerade och framgångsrika samarbetena inom branschen.
KUNSKAP OCH INNOVATION
För att bevara och utveckla det gemensamma varumärket Sörmland krävs kompetensutveckling och ständig omvärldsanalys för att upptäcka konsumenternas förändrande
beteenden. Det krävs även innovation och utveckling av hela branschen och i ett av de
fem strategiska områden, Vi arbetar för framtiden, som definieras i strategin omnämns
bland annat att utbildning ska följa näringarnas efterfrågan på kompetens.
För att nå visionen har strategin fem områden som beskrivs utförligare och där det även
föreslås vad som ska göras. De har även definierat kvantitativa mål, vilka är direkt kopplade till strategin Sverige – det nya matlandet. Dessa innefattar ökat antal gästnätter
i länet, ökat antal företag, ökat antal sysselsatta, ökad konsumtion av ekologiskt i
offentliga kök samt ökat antal produkter av hög kvalité nära konsumenten53. Alla dessa
mål kan anses bidra till måluppfyllelsen i nuvarande livsmedelsstrategin, En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet.
Stolt mat i Sörmland har även en hemsida som informerar om deras evenemang och
aktörer: www.stoltmatisormland.se
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Värmlands län

Värmlands län påbörjade sitt arbete med att upprätta en livsmedelsstrategi 201554.
Den är nyligen färdigställd och ska snart publiceras55. Strategin har tagits fram utifrån
antagandet att livsmedelssektorn står inför ett behov av nytänkande för att vara konkurrenskraftig i framtiden. Den är till för Värmlands företagare inom livsmedelssektor,
vilka är primärproducenter och förädlare56.
Stora delar av Värmlands läns strategi går i samma spår som den nationella livsmedelsstrategin och de står nu inför arbetet att göra en handlingsplan till strategin57.
Initiativtagare är Länsstyrelsen Värmlands län tillsammans med LRF, Hushållningssällskapet och Nifa - branschförening för mathantverksföretag. Dessa organisationer
har ansvaret för genomförandet av strategin. Arbetsprocessen har letts av Karlstad
Innovation Park.
Finansieringen av resurser för implementering av strategin sker inom vardera initiativtagares organisation. Varje organisation ansvarar för en del av genomförandet och
utifrån ansvarsområdet kan nya initiativ/projekt söka medel från respektive organisations ansvarsområde. Nya initiativ/projekt ska genomföras i samverkan inom ramen för
strategin58.
Visionen för strategin är ”Vi i Värmland driver lönsamma och hållbara företag inom
livsmedelssektorn, med hela värden som marknad.”

VÄRMLANDS LÄN

REGLER OCH VILLKOR
För att förverkliga visionen framhålls i Värmlands läns livsmedelsstrategi att det krävs
ett samspel mellan företagen, rådgivande organ och myndigheter samt de politiska
strukturerna59. Den politiska strukturen, som inkluderar bidrag och regleringar, har länge
påverkat livsmedelssektorn på ett sätt som medfört att affärsdrivande metoder har konkurrerats ut. En förändring förespråkas, vilken kommer att kräva långsiktigt strategiskt
förändringsarbete.
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KONTAKT
Christina Wikström
Landsbygdsstrateg
Länsstyrelsen Värmland
christina.wikstrom@lansstyrelsen.se
010–2247342
Anneli Romany Engström
Verksamhetsledare
Nifa Branschförening för
Värmländska matföretag
0722-37 47 75
anneli.romany@nifa.se

VISION FÖR STRATEGIN

Vi i Värmland driver
lönsamma och hållbara företag inom
livsmedelssektorn,
med hela värden
som marknad.

KONSUMENT OCH MARKNAD
Värmlands läns livsmedelsstrategi fokuserar främst på att förändra synsättet i primärproduktionen och hos deras närmaste aktörer. De anser att för att kunna driva lönsamma
företag krävs fokus på kunden och kundvärde, istället för fokus på produktion och
produktionsprocessen. I nuläget är primärproducenterna fast i marknadsstrukturen där
de flesta levererar bulkvaror, vilket inte är ekonomiskt hållbart på sikt. En ny marknadsstruktur krävs där relationen till konsumenterna stärks samt att primärproducenten och
livsmedelsförädlaren förstår konsumentens behov och värderingar. På så sätt kan de
värmländska företagarna ta del av den betalningsvilja som finns för svenskt livsmedel
och dess mervärden60.
Exempel på trender som lyfts fram som kan bidra till omställningen är ökad digitalisering, vilket skapar fler plattformar för att producenten ska nå slutkund samt den ökande
globaliseringen, vilket främjar export samt den ökande efterfrågan på säkert livsmedel61.
KUNSKAP OCH INNOVATION
För att nå visionen, som i hög utsträckning är kopplad till förändringsprocesser, krävs
samarbete med akademin för att objektivt utvärdera processen samt att involverade
aktörer behöver höja sin kompetens rörande värde och marknad.
För att lyckas med förändringsarbetet har fyra strategiska perspektiv formulerats och är
i fokus under förändringsprocessen:
•
•
•
•

Produkt och produktutveckling
Distribution och försäljning
Kompetensutveckling och forskning
Marknadsutveckling

Värmlands läns styrgrupp arbetar för närvarande med en handlingsplan, men har i sin
strategi definierat de första målen för implementeringen av strategin som sedan kommer
att inkluderas i handlingsplanen. Målen för att nå visionen om lönsamma företag är
uppdelade efter tidsperspektivet att implementeringen ska vara fullbordad om 15 år.
Nära mål som ska uppnås efter cirka tre år har innefattats i strategin. Under den tidsperioden ska det ske en attitydförändring inom de stödjande organisationerna (rådgivning och myndigheter) utifrån ordspråket ”från möda till värde”. I tillägg ska företag i
Värmlands län ha påbörjat projekt där de utvecklar sina verksamheter kopplat till de
identifierade trenderna och utifrån ett kund- och marknadsfokus.
Mål på medellång sikt ska fastställas i handlingsplanen och det långsiktiga målet är
visionen ”Hållbara lönsamma företag i livsmedelssektor i Värmland”.
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Västernorrlands län
Regional livsmedelsstrategi för Västernorrland
Rapport – oktober 2015

Sedan oktober 2015 har Västernorrland en regional livsmedelsstrategi som sedan den
kom fått stor medial uppmärksamhet i länet62.
”Strategin visar att Västernorrland har potential att öka värdet på livsmedelsproduktionen
med 30 % till år 2025. Det kräver höjd företagarkompetens och affärsmässighet, att
utveckla mer av kunskapsutbyte mellan producenter och att utveckla lokal och regional
förädlingsindustri. Men inte minst att alla aktörer i livsmedelskedjan engagerar sig och
också får stöd av myndigheterna” 63.
I Västernorrlands livsmedelsstrategi har inte någon vision formulerats, utan det övergripande målet är ökad produktion. Strategin är därför utformad kring möjligheterna för
olika produktionsinriktningar. Slutsatsen av arbetet är att mejerinäringen och fiskenäringen har den högsta värdepotentialen, följt av ägg och nötkött64.
Initiativtagare är LRF Västernorrland och Länsstyrelsen i Västernorrland. Analysen och
kvantifierade resultat har arbetats fram av Macklean Strategiutveckling AB, vilka har
genomfört en studie över nuläget genom fyra workshops. 36 trender har identifierats
och ligger till grund för olika framtagna framtidsscenarion och utifrån resultatet har en
livsmedelsstrategi formulerats. Det regionala jordbruket, förädlingsindustrin, offentlig
sektor, rådgivning och finansiärer har varit representerade i framtagningsprocessen.

VÄSTERNORRLANDS LÄN

Strategin är uppdelad i fyra områden, vilka återfinns i Konkurrenskraftutredningen
(2015). För att nå ökad produktion fokuserar strategin på Företagande, Marknadsförutsättningar, Kunskap och innovation samt Regler och villkor. Därmed överensstämmer
Västernorrlands strategi i hög grad även med de nationella strategiska områdena där
tre av fyra områden från Konkurrenskraftsutredningen inkluderats.
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KONTAKT
Annika Fälldin, Projektledare
LRF Västernorrland
annika.falldin@lrf.se
070-267 67 47 | 0612-77 18 00

Kopplat till varje produktionsgren finns det en handlingsplan, vilket benämns som
”strategikort” 65. Utifrån de fyra områdena, Förtagande, Marknadsförutsättningar,
Kunskap och innovation samt Regler och villkor finns det en eller flera förslagna åtgärder
för att nå ökad produktion. Kopplat till varje åtgärd listats organisationer under
kategorierna Äger, Genomför och Stöttar.

Jenny Lindgren
Biträdande enhetschef
jenny.lindgren@lansstyrelsen.se
0611-34 90 29 | 072-528 69 20

REGLER OCH VILLKOR
”Förbättra samsynen mellan myndigheter samt anpassa och förenkla tillämpning,
tolkning och uppföljning av regelverken. Säkra kritisk massa av landsbygdsföretag.”
KONSUMENT OCH MARKNAD
”Marknadsförutsättningar innebär för Västernorrland att profilera ursprunget och
framhäva norrländska mervärden både för den regionala, nationella och internationella
marknaden.”

VISION FÖR STRATEGIN
Ingen vision utan har istället
definierat den regionala
potentialen, vilken är ökad
produktion.

Området ”Företagande” ”ska bidra till höjd företagarkompetens och affärsmässighet
hos primärproducenter och stärk den regionala förädlingsindustrins koppling till primärproduktionen.”
KUNSKAP OCH INNOVATION
”Utveckla rådgivningen, kunskapen och forskningen kring hållbara produktionsmetoder,
odlingstekniker och grödor.”
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Västra Götalands län

Beslutat av miljönämnden 2016-12-08 och regionutvecklingsnämnden 2016-12-14
Diarienummer: MN 2016-00334, RUN 2016-02240

Västra Götalandsregionens
program för livsmedel och
gröna näringar 2017-2020

Västra Götalands livsmedelsstrategi heter ”Västra Götalandsregionens program för
livsmedel och gröna näringar 2017–2020” 66.
Initiativtagare och ägare av strategin är Västra Götalandsregionen. Livsmedelsstrategin
är ett program kopplat till den övergripande strategin, kallad Västra Götaland 2020 –
Strategin för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014–2020 (VG2020), samt
ytterligare två styrande strategier. Programmet ska fungera som ett verktyg för att uppfylla de fyra generellt prioriterade frågorna för Västra Götaland, vilka är jämställdhet,
integration, klimat/miljö samt internationalisering.

Innehållsansvar: Koncernstab regional utveckling
Dokumentet ersätter: Handlingsprogram för Livsmedel och gröna näringar 2013-2015

Västra Götalands livsmedelsstrategi innehåller inte en egen vision, utan har utformats
utifrån fyra mål och tre insatsområden och delar istället visionen hos de övriga styrande
strategierna i länet. Programmet riktas mot akademin, institut, företag, offentliga parter
och andra organisationer som kan bidra till att ett eller flera av målen uppnås. Genom
att ansöka till programmet med en projektidé kan aktörer beviljas medfinansiering för
exempelvis förstudier eller samverkansprojekt som syftar till att nå målen i programmet.
Programmet har tilldelats en del av budgeten för VG2020.
”Västra Götalandsregionens program för livsmedel och gröna näringar 2017–2020 ska
bidra till:
•
stärkt innovationskraft i Västra Götaland genom samverkan mellan näringsliv,
forskning och offentlig sektor
•
mer hållbar livsmedelsproduktion för att möta utmaningar inom klimat- och miljöområdet och för att möta ökande kundkrav
•
ökad sysselsättning med fokus på kompetensförsörjning, branschen attraktivitet
och utveckling av små och medelstora företag
•
mer hållbar konsumtion av livsmedel för att främja folkhälsa och minska miljöpåverkan”

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

De tre insatsområden ska bidra till ”att öka konkurrenskraften, främja ökad sysselsättning och integration samt att bidra till klimatomställning och mer hälsosamma matvanor:
1.
2.
3.

Ökad konkurrenskraft genom kraftsamling och innovation
Förbättrad kompetensförsörjning och attraktivitet i branschen
Hållbar konsumtion av livsmedel” 68

Det råder hög grad av överenstämmelse med de övergripande målen i den nationella
strategin. Stort fokus finns på klimatomställning, kompetensförsörjning, utveckling och
innovation.
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KONTAKT
Berit Mattsson
Miljöstrateg, Koncernstab
Regional Utveckling
berit.m.mattsson@vgregion.se
010-441 40 22 | 0703-86 43 00

VISION FÖR STRATEGIN
Innehåller inte en egen vision,
utan har utformats utifrån fyra
mål och tre insatsområden och
delar istället visionen hos de
övriga styrande strategierna i
länet.

REGLER OCH VILLKOR
Det strategiska området regler och villkor omnämns inte i programmets inledande bakgrund eller representeras i målen eller insatsområdena för Västra Götalands program för
livsmedel och gröna näringar.
KONSUMENT OCH MARKNAD
Insatsområde 3 – hållbar konsumtion av livsmedel lyfter fram, likt den nationella
strategin, vikten av den ökande produktionen av ekologiska produkter. Marknaden för
ekologiskt producerad mat utvecklas och stimuleras genom den offentliga sektorns
inköp, vilken påvisar att offentliga aktörer kan påverka miljö- och klimatfrågor69.
KUNSKAP OCH INNOVATION
Två av tre insatsområden berör kunskap och innovation. Innovation och kraftsamling
ska bidra till ökad konkurrenskraft och till export. En förbättrad kompetensförsörjning
sker på såväl nationell, regional och lokal nivå. Drivkraften ska vara behovet av ny
arbetskraft.
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Åland

ÅLANDS PRODUCENTFÖRBUND

Ålands hållbara
livsmedelsstrategi
2017 - 2030
Patricia Wiklund, Invenire Ab
2017-01-30

Ålands livsmedelsstrategi heter ”Ålands hållbara livsmedelsstrategi” och har målet
”…Östersjöns gastronomiska ö är både klimatsmart och framtidsanpassad” 70.
Ålands Producentförbund tog initiativet att upprätta en strategi för Åland med bakgrunden utifrån rapporten ”Ny nordisk Mat Åland” och den ekonomiska kris som flera
produktionsgrenar uppvisat i jordbruket71. Medel för projektet tilldelades från Ålands
Landskapsregeringen (Miljöbyrån och Fiskeribyrån) samt livsmedelsindustrin på Åland.
Målbild – Östersjöns gastronomiska ö är både klimatsmart och framtidsanpassad

Styrgruppen har bestått av representanter från Ålands Producentförbund, Dahlman AB,
Orkla, Ålands Mejeri, Ålands Fiskare, Ålands Fiskodlarförening, Ålands Hushållningssällskap, Landsbygdsutvecklare, Jordbruksbyrån, Ålands Vatten AB, Ålands Landskapsregering, Odlarringen och Chipsters.
På uppdrag av styrgruppen har Invenire AB genomfört arbetet att fram strategin under
år 2016. Den regionala livsmedelsstrategin för Åland presenterades i januari 2017.
Implementeringen av strategin ska påbörjas våren 201772 och hur det ska genomföras
finns förslaget i strategin73. Implementeringen utgår från att ett affärsmässigt ekosystem
ska utvecklas. Strategin presenterar även en tidsplan för implementeringens olika faser,
samt förslag på finansiärer, projektägare och operatörer.

Ålands hållbara livsmedelsstrategi 2017–2030 tar avstamp utifrån hållbarhetsperspektivet och genomgående i strategin finns en röd tråd kopplad till klimatfrågor och
framtidsanpassning74. För att nå det uppsatta målet lägger strategin stor vikt på att det
krävs en attityds- och beteendeförändring hos såväl producenter som konsumenter.
Fem ”Spjutspetsar” har definierats, vilka representerar områden där Åland har möjlighet
att positionera sig för att nå sina mål och ökad konkurrenskraft. Spjutspetsarna är:
1.
2.
3.
4.
5.

Industriell symbios kring cirkulation av näringsämnen
Cirkulär blå ekonomi
Förbättrande av jordhälsa
Biodiversitet, levande landskap och betande djur
Gastronomisk ö värd att besöka

De fyra första spjutspetsarna fokuserar helhjärtat på hållbarhetsbegreppet och cirkulärekonomi. De hänförs till såväl produktion som konsumtion på Åland. Genom att uppfylla
de fyra första ”spjutspetsarna” kan Åland nå den sista spjutspetsen vars syfte är att
tillvarata alla värden, intressen och den geografiska identitet som byggts upp.
Producenterna i hela livsmedelskedjan skapar dessa värden och kunden tar del av dem.
Även export omnämns som en av möjligheterna.
Ytterligare har fyra tvärgående teman tagits fram som ska genomsyra de fem
spjutspetsarna. De fyra temana är:
•
Certifiering, bevisföring, mätbara framsteg och trovärdighet
•
Projektering, försökskultur och pilotprojekt
•
Säljarbete, värdeerbjudanden och marknadsföring
•
Lagstiftning, optimering av styrmedel och koordination av stödresurser.
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ÅLAND

KONTAKT
Henry Lindström
VD för Ålands Producentförbund
och ordförande för styrgruppen
Tel. +358 (018) 329 840
henry.lindstrom@landsbygd.ax

VISION FÖR STRATEGIN

Östersjöns gastronomiska ö är både
klimatsmart och
framtidsanpassad.

REGLER OCH VILLKOR
Det fjärde övergripande temat som kopplas lagstiftning och optimering av styrmedel
kan jämföras med strategiområdet regler och villkor i den svenska nationella strategin.
KONSUMENT OCH MARKNAD
Det tvärgående temat Certifiering, bevisföring, mätbara framsteg och trovärdighet ska
bidra till ökad kommunikation från producenterna till konsumenterna samt generera
trovärdighet. Stort fokus ligger på att integrera certifieringar i varumärkesuppbyggandet
för att producenten på så sätt ska få tillgång till mervärdet.
Även temat Säljarbete, värdeerbjudanden och marknadsföring fokuserar främst på
producenten och dennes möjlighet att ta del av mervärden genom att producera hållbar
åländska mat. Detta tema kopplas även samman med behovet av kompetenshöjning
i branschen, då det krävs ökad kunskap om hur ett värdeerbjudande kan skapas. Det
knyter även an till ökad lönsamhet för primärproduktionen och konsumenternas möjligheter till en stärkt relation mellan producent och konsument75.
KUNSKAP OCH INNOVATION
Temaområdet Projektering, försökskultur och pilotprojekt kan direkt kopplas till strategiområdet Kunskap och innovation i den nationella strategin. Åland fokuserar genomgående på förändring, och kopplat till den tidigare nämnda råda tråden som inkluderade
framtidsanpassning är detta tema av stor vikt. ”I arbetet att ställa om till cirkulär
ekonomi, är strategiska försök och pilotprojekt viktiga verktyg i processerna” 76.
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Östergötlands län

Den regionala livsmedelsstrategin är ett viktigt
steg i arbetet för ett livskraftigt Östergötland
Övergripande syfte:
• Den regionala livsmedelsstrategin bidrar till att öka produktionen och konsumtionen av livsmedel
producerade i Östergötland. Tillsammans verkar vi för ett livskraftigt Östergötland genom ökad
innovation och utveckling i livsmedelssektorn.

Östergötlands livsmedelsstrategi har fyra fokusområden:
1.

Kund- och konsument
• Ökad medvetenhet om svenska mervärden genom att skapa dialog mellan producent, grossist,
detaljhandel, restaurangbranschen och konsument

2. Konkurrenskraft

• 2030 är livsmedelssektorn i Östergötland ett ekonomiskt draglok genom produktion av både
volym- och nischprodukter

3. Offentlig upphandling

• I Östergötland serveras Sveriges bästa offentliga måltider på svenska och lokala råvaror

4.

Trygghet
• Tryggad produktionskapacitet och robusta produktionssystem för minskad sårbarhet

1

1

Östergötland har sedan 2016 en regional livsmedelsstrategi med syftet att ”… bidrar
till att öka produktionen och konsumtionen av livsmedel producerade i Östergötland.
Tillsammans verkar vi för ett livskraftigt Östergötland genom ökad innovation och
utveckling i livsmedelssektorn”77.
Arbetet påbörjades hösten 2015 på initiativ av Landshövdingen i Östergötland78. Det
är Länsstyrelsen Östergötland och Region Östergötland som har drivit och finansierat
strategiarbetet. Andra aktörer som har varit involverade i framtagningsprocessen är
LRF Östergötland, Hushållningssällskapet, Östgötamat, Linköpings universitet, Civilförsvarsförbundet, Svenska kockars förening Östergötland, SP Food & Bioscience samt
kommunerna Ödeshögs, Norrköping och Åtvidaberg.
Innehållet i den regionala livsmedelsstrategin för Östergötland är utformad kring fyra
fokusområden, Kund och konsument, Konkurrenskraft, Offentlig upphandling och Trygghet. Utifrån varje fokusområde har tre stycken mål formulerats. Östergötlands livsmedelsstrategi presenteras genom en sammanställning på endast två sidor, vilket är unikt i
sammanhanget. Bakgrunden presenteras istället i en intresseväckande artikel för varje
fokusområde i tidskriften Upplev Östgötamat79.
Det fokusområde som inte kan kategoriseras under de nationella strategiska områdena,
men som har en stark koppling till ett av de övergripande målen, är fokusområdet
Trygghet. Områdets mål är att minska sårbarheten i produktionssystemet genom att
öka kunskapen om behovet av försörjningsberedskap och minska användningen av
fossilbränsle.

ÖSTERGÖTLANDS LÄN

REGLER OCH VILLKOR
Fokusområdet konkurrenskraft med det övergripande målet ”2030 är livsmedelssektorn
i Östergötland ett ekonomiskt draglok genom produktion av både volym- och nischprodukter” kan kopplas till att förutsättningarna för primärproducenten ska stärkas. På
nationell nivå har förändring av regler och villkor stor påverkan80. Även på regional nivå
kan tillämpningen av lagar och regler påverkas. Ett exempel är att avlägsna olyckliga
formuleringar i myndigheters texter, vilka kan förknippas med fler problem än möjligheter
hos primärproduktionen. Syftet är att förändra attityden. Inom fokusområdet framhålls
även att konsumenternas val påverkar konkurrenskraften i hög utsträckning.
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KONTAKT
Helena Stolt Olsson
Funktionschef Jordbruksenheten
Länsstyrelsen Östergötland
helena.stolt.olsson@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 54 84

VISION FÖR STRATEGIN

Den regionala
livsmedelsstrategin
bidrar till att öka
produktionen och
konsumtionen
av livsmedel
producerade i
Östergötland.
Tillsammans verkar
vi för ett livskraftigt
Östergötland genom
ökad innovation
och utveckling i
livsmedelssektorn.

KONSUMENT OCH MARKNAD
Fokusområde Kund och konsument innebär att Östergötland ska öka kunskapen om
svenska mervärden, öka utbudet av svensk- och lokalproducerade livsmedel i handeln
samt öka informationsflödet i värdekedjan från tallrik till produktion. Under denna
kategori kan även ett av målen i fokusområdet Trygghet inkluderas som innebär att
konsumtionen av antibiotikafria livsmedel ska öka. Den höga livsmedelssäkerheten i
Sverige framhålls nationellt som en marknadsmöjlighet för svensk produktion81.
Ett fokusområde i strategin ägnas åt offentlig upphandling där visionen är att ”I Östergötland serveras Sveriges bästa offentliga måltider på svenska och lokala råvaror”.
Detta fokusområde rymmer både delmål och kvantifierade mål. De skiljer på svenskt
livsmedel och lokalproducerat livsmedel genom olika mål. I den nationella strategin
omnämns offentlig upphandling som ett område där insatser föreslås. Dessa insatser
ska öka kompetensen hos de myndigheter som arbetar med upphandling och små och
medelstora livsmedelsleverantörer ska ges bättre möjligheter att delta som budgivare
vid offentliga upphandlingar. Målet är även att mer ekologiskt och miljöanpassat ska
upphandlas. I den artikel82 som kopplas till fokusområdet offentlig upphandling
presenteras innovativa lösningar för att nå ökad konsumtion av närproducerat livsmedel
i Östergötland. Ett exempel som lyfts fram är kombinationen av att i upphandling kräva
att det ska finnas möjlighet för informationsspridning genom exempelvis gårdsbesök för
eleverna eller att producenten kommer till skolan och berättar hur denne arbetar med
produktion av livsmedel.
KUNSKAP OCH INNOVATION
Östergötlands regionala livsmedelsstrategi har inget fokusområde kopplat till kunskap
och innovation. Däremot är ett av målen i fokusområdet kund och konsument att öka
kunskapen om svenska mervärden genom utbildning till handel, besöksnäringen,
restauratören och konsumenten.
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Blekinge län

Gävleborgs län

Blekinge arbetar sedan mars 2017 med att ta fram en regional
livsmedelsstrategi. Mat- och livsmedelsstrategin är ett samarbete
mellan Länsstyrelsen i Blekinge, LRF Sydost och Region Blekinge83.

I Gävleborgs län arbetar Länsstyrelsen i Gävleborgs län, Region
Gävleborg och LRF tillsammans för att ta fram en regional
livsmedelsstrategi enligt Berit Löfgren hos Länsstyrelsen Gävleborgs län och David Levrén, LRF. De har genomfört en förstudie
kopplat till arbetet att uppföra en regional livsmedelsstrategi
och därifrån fortsätter arbetet.

KONTAKT
Lena Stävmo
Samhällsutveckling Länsstyrelsen Blekinge
lena.stavmo@lansstyrelsen.se
010-224 02 31

KONTAKT
Berit Löfgren, Chef Enheten för landsbygd och tillväxt
berit.Lofgren@lansstyrelsen.se
010-225 14 36

Dalarnas län

Anna Hernell
anna.hernell@lansstyrelsen.se
010-225 14 92

Dalarna arbetar med uppförandet av en regional livsmedelsstrategi, vilket sker i dialogform, enligt Lotta Larson Kommunikationschef vid Länsstyrelsen i Dalarnas län. LRF har ansökt om
medel från Länsstyrelsen i Dalarnas län till en förstudie där de
ska kontakta aktörer inom livsmedelskedjan och diskutera hur
de ser på möjligheterna att samverka inom livsmedelsstrategins
strategiska område "Kunskap och innovation", enligt David
Levrén, LRF. De hoppas kunna börja med detta snarast möjligt,
d.v.s. i juni om allt går bra. Förstudien ska vara klar i december i år.

David Levrén
Projektledare LRF Gävleborg
026-24 59 91
david.levren@lrf.se

KONTAKT
David Levrén
Projektledare LRF Gävleborg
026-24 59 91
david.levren@lrf.se
Mikael Selander
Enhetschef landsbygd och tillväxt Länsstyrelsen Dalarnas Län
010-255 03 88

Mikael Lif
Miljöstrateg och gruppledare för Ekocenter, grön omställning
026-65 02 42 | 070-590 80 87
mikael.lif@regiongavleborg.se

Hallands län
Tidigare inkluderade Region Halland länets livsmedelsfrågor
i sin tillväxtstrategi Tillväxt för Halland 2014–2020. I nuläget
arbetar de med att uppföra en livsmedelsstrategi. Stora delar av
processen var klar i januari 2017 och strategin förväntas vara
färdigställd i maj 2017 enligt Hans Bergsten, Utvecklingsledare
Region Halland.
KONTAKT
Hans Bergsten
Region Halland
hans.bergsten@regionhalland.se
070-796 45 95
Kristin Ovik
Länsstyrelsen
kristin.ovik@lansstyrelsen.se
070-558 39 17
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Jämtland och
Härjedalens län
Torsta AB är strategiägare och har uppdraget att revidera
Jämtlands regionala livsmedelsstrategi. Anledningen är att den
tidigare livsmedelsstrategin baseras i hög utsträckning på förra
regeringens satsning Sverige – det nya matlandet och den
nya strategin ska istället baseras på den nationella livsmedelsstrategin och konkurrenskraftsutredningen84. I samtal med
Marie Sjölin (LRF) har den nya versionen kommit ut för remiss
2017-05-09 och beslut från Regionfullmäktige ska tas i oktober
eller november 2017. Strategins handlingsplan ska sedan uppdateras, vilket ska ske en gång varje år.
KONTAKT
Tina Amundsen
VD Torsta AB
0640-188 01
trine.amundsen@torsta.se
Dag Hertman
Projektkoordinator, Region Jämtland Härjedalen
063–146527

Skåne län
Sedan våren 2015 arbetar Skåne med att ta fram en regional
livsmedelsstrategi86. Förhoppningen är att "Skånes Livsmedelsstrategi 2030", tillsammans med samtliga handlingsplaner från
organisationerna som ingår i Projektgruppen för Skånsk livsmedelsstrategi, ska vara på plats i augusti 2017.
KONTAKT
Pia Sandell
Processledare Skånes livsmedelsstrategi
044-309 32 92/ 0705-36 60 27
pia.ac.sandell@skane.se

Stockholms län
Stockholms län arbetar under våren 2017 med att genomföra
workshops, vilka ska bidra till den regionala livsmedelsstrategin.
Länsstyrelsen och landstinget i Stockholms län är strategiägare87.
Målsättning är att strategin ska vara färdigställd i början av
2018, enligt projektledare Kristina Nigell Richter.

Marie Sjölin
Företagsutvecklare LRF
063-55 10 86
marie.sjolin@lrf.se

KONTAKT
Kristina Nigell Richter
Enheten för landsbygdsutveckling
kristina.nigellrichter@lansstyrelsen.se
010–223 14 70

Jönköpings län

Uppsala län

Livsmedelsstrategin är under arbete och kommer att publiceras
under 201785. Länsstyrelsen, Region och LRF är styrgrupp för
projektet. Involverade i processen att ta fram strategin är bland
andra Hushållningssällskapet, kommuner och högskola berättar
Lena Bohman, Region Jönköpings län.

I Uppsala län leder Länsstyrelsen Uppsala län, LRF Mälardalen,
Region Uppsala och Sveriges Lantbruksuniversitet arbetet med
att ta fram en handlingsplan under 2017 utifrån målen i länets
tillväxtstrategi88. En handlingsplan upprättas och åtgärder
inkluderas för att uppnå målet att höja produktionsvärdet från
jordbruks- och trädgårdssektorn med 20% fram till år 2030.

KONTAKT
Monika Gustafsson
Enheten för landsbygdsutveckling
monika.y.gustafsson@lansstyrelsen.se
010–223 62 51
Lena Bohman
Strateg regional utveckling Region Jönköpings län
lena.bohman.rjl.se
010-242 45 43

KONTAKT
Christel Benfalk
Enhetschef för Enheten för Landsbygdsutveckling
Länsstyrelsen Uppsala
christel.benfalk@lansstyrelsen.se
010–223 34 21
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Västerbottens län

Västmanlands län

Sedan 2014 har en arbetsgrupp bestående av Länsstyrelsen
Västerbotten, Region Västerbotten, LRF och Svenska Samernas
Riksförbund arbetat för att stödja jordbruk, gröna näringar och
livsmedelsproduktion i Västerbotten89. Tidigare var ambitionen
att påbörja arbetet med att upprätta en regional livsmedelsstrategi för Västerbotten våren 2017. I kontakt med Kajsa
Berggren, enhetschef för landsbygdsenheten hos Länsstyrelsen
Västerbottens län berättade hon att en projektplan och budget
för genomförandeprocessen finns. Länsstyrelsen och LRF är
mycket engagerad i frågan, vilket även Region Västerbotten
är. Region Västerbotten ska vara huvudman för strategin och
arbetar i nuläget med att ta fram en projektgrupp för att sedan
påbörja arbetet. Nu hoppas Kajsa Berggren att arbetet kommer
igång under hösten 2017.

Länsstyrelsen i Västmanland, LRF och Region Västmanland
diskuterar i nuläget vad en regional livsmedelsstrategi för länet
ska innehålla och hur framtagningsprocessen ska se ut.
Syftet är att öka livsmedelsproduktionen i länet för att skapa
fler jobb, en levande landsbygd och förutsättningar för en
bättre krisberedskap90.

KONTAKT
Lena Friborg
Region Västerbotten
lena.friborg@regionvasterbotten.se
070-316 37 22
Kajsa Berggren
Enhetschef Landsbygdsenheten
kajsa.berggren@lansstyrelsen.se
010–225 44 63
Mats Granath
Regionchef LRF Västerbotten och LRF Norrbotten, Umeå
070-342 55 97 | 090-10 80 22
mats.granath@lrf.se

I samtal med Maria Ek berättar hon att livsmedelsstrategin ska
fungera som ett paraplydokument som ska ligga till grund för
en handlingsplan. Därefter ska aktiviteter för genomförande ta
vid. Hela processen kommer uppskattningsvis ta två till tre år.
Det finns många olika intressen och därmed även många viljor
som ska sammanfogas. Den nationella strategin ger en uppfattning om vilka områden som är intressanta att fokusera på enligt
Maria Ek. Området regelförenklingar upplevs dock med viss problematik. ”På regional nivå kan det praktiska arbetet påverkas
inom de ramar som finns, men lagstiftning är inte vår nivå. Det
finns förväntningar på att vi ska kunna påverka lagstiftningen,
men det kommer vi inte kunna.”
KONTAKT
Maria Ek
Enhetschef Landsbygdsutveckling
Länsstyrelsen Västmanland
maria.ek@lansstyrelsen.se
010–224 92 45 | 070-217 07 64

Örebro län
LRF Örebro bjöd in till ett möte som sedan blev upptakten
till att påbörja arbetet med en regional livsmedelsstrategi för
Örebro län91. Länsstyrelsen tillsammans med Region Örebro
län förbereder nu arbetet med att uppföra en regional livsmedelsstrategi och handlingsplan. Efter sommaren 2017 kommer
de att bjuda in organisationer och andra intressenter för att
medverka i framtagningsprocessen92.
KONTAKT
Anita Norén, Avdelningschef, Länsstyrelsen Örebro
010-224 87 30
anita.noren@lansstyrelsen.se
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GOTLANDS LÄN
Farinder, Karin. Näringslivsstrateg Region Gotland
Mail 2017-04-03
Lexell, Gunilla. Länsstyrelsen Gotlands län
Telefonsamtal: 2017-05-10
Region Gotland & Länsstyrelsen Gotlands län, (2016). En
regional mat- och livsmedelsstrategi för Gotland 2016–2025
Mat- och livsmedelsnäringarna – ett styrkeområde för gotländsk
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Hushållningssällskapet är 17 fristående sällskap över hela landet
som tillsammans och var för sig erbjuder kunskap för landets
framtid. Drygt 700 medarbetare – främst rådgivare, lärare, projektledare och fältförsökspersonal – delar en gemensam vision om
en landsbygd som lockar med ett näringsliv som växer.
Historien sträcker sig ända tillbaka till 1791, då landets första
hushållningssällskap etablerades på Gotland. När vi kom till för
två hundra år sen var det i ett annat Sverige, där lantbruket
utgjorde grunden för hela nationens välstånd.

Då, när svälten var en verklighet i många svenska hushåll,
behövdes ny kunskap för en mer rationell livsmedelsproduktion.
Idag finns kunderna inom lantbruk, skog och andra näringar,
främst på landsbygden. Därtill kommer många uppdragsgivare
inom offentlig sektor.
Verksamheten sker inom rådgivning och utbildning samt i
forskning och fältförsök. Landets 17 Hushållningssällskap är
samlade i Hushållningssällskapens Förbund.
Vad kan vi göra för dig? www.hushallningssallskapet.se

