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Inledning

Den 30 januari lämnade Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht över propositionen En livsmedelsstrategi för Sverige
– fler jobb och hållbar tillväxt i hela
landet från regeringen till riksdagen. En
livsmedelsstrategi som såväl regeringen, företagare i livsmedelskedjan,
intresseorganisationer med flera gett
bidrag till sedan våren 2015.
Visionen till år 2030 är att den
svenska livsmedelskedjan ska vara globalt konkurrenskraftig, innovativ, hållbar
och attraktiv att verka inom, vilket
kommer ligga till grund för livsmedelspolitiken fram till 2030 i Sverige.
Parallellt med den nationella processen har liknande processer skett ute i
Sveriges län. Det har resulterat i flera
regionala mat- och livsmedelsstrategier
runt om i landet, vilka initierats på lokal
och regional nivå och inte på uppdrag
från regeringen.
Hushållningssällskapet är 17 fristående sällskap över hela landet som
tillsammans och var för sig erbjuder
kunskap för landets framtid. Olika
Hushållningssällskap driver naturbruksgymnasier, försöksgårdar, forskningsprogram och erbjuder rådgivning för
lantbrukets och landsbygdens utveck-
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ling. Drygt 750 medarbetare delar en
gemensam vision om en landsbygd som
lockar med ett näringsliv som växer.
Intresset och nyfikenheten på innehållet i de regionala mat- och livsmedelsstrategierna som upprättats i landet
är därför stort. Genom att kartlägga
de regionala livsmedelsstrategierna
upprättade av Sveriges län hoppas vi få
en ökad förståelse för länens intressen
och kunna verka för en starkare relation
mellan regional och nationell nivå.
BAKGRUND
En långsiktig livsmedelsstrategi är
viktig för att främja en konkurrenskraftig livsmedelsproduktion i Sverige1.
Citatet inleder läsaren av den nationella
livsmedelsstrategin till varför en svensk
livsmedelsstrategi behövs. Utifrån ett
internationellt perspektiv producerar
Sverige livsmedel med mindre miljöoch klimatpåverkan jämfört med sina
internationella konkurrenter. Djurskyddet och djurhälsan är högre i Sverige
och vi har en låg nivå av antibiotikaanvändning jämfört med andra länder på
samma marknad. Detta är några av de
svenska mervärdena inom svensk livsmedelsproduktion som finns beskrivna i
den nationella livsmedelsstrategin.
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Samtidigt är den svenska livsmedelsproduktionen pressad av konkurrens
från andra länder gällande produktivitet och prissättning. Parallellt syns en
stigande efterfrågan av såväl svenska
som ekologiska livsmedel på både den
svenska och den utländska marknaden.
Denna bild skildrar det bakomliggande behov som finns för att skapa
en enad strategi för det långsiktiga
arbetet att stärka konkurrenskraften i
hela livsmedelskedjan, från det svenska
jordbruket till slutkonsument. Att möta
den ökande efterfrågan på mat, genom
att öka svensk produktion och förädling
av svenska livsmedel och samtidigt öka
svensk export, kommer att generera
samhällsnyttor såsom ökad tillväxt och
sysselsättning inom värdekedjan samt
bidra till att Sverige uppnår utsatta
miljömål.
Den tidigare alliansregeringen
upprättade en strategi under namnet Sverige – det nya matlandet där
fokusområdena var primärproduktion,
förädlad mat, offentlig mat, matturism
och restaurang2. Visionen var att sätta
Sverige på den internationella kartan
för matupplevelser, vilket bland annat
skulle generera ökad sysselsättningen

Frågeställningar

Sambanden
mellan den
nationella
och de regionala
livsmedelsstrategierna är därför oklara
och det finns ett
behov av att
tydliggöra vilka
relationer som finns
i nuläget.

•

Vilka län har tagit fram en regional mat- och livsmedelsstrategi?

•

Vilka aktörer har bidragit till framtagandet av de regionala matoch livsmedelsstrategierna?

•

Vilka visioner och mål har de regionala mat- och livsmedelsstrategierna?

•

Hur samspelar innehållet i de regionala livsmedelsstrategierna
med de strategiska områdena i den nationella livsmedelsstrategin?

•

Vilka av de regionala livsmedelsstrategierna har handlingsplaner?

•

Hur kan samverkan mellan de regionala livsmedelsstrategierna
och den nationella livsmedelsstrategin utvecklas och stärkas för
att den totala effekten ska bli så stor som möjligt?

på den svenska landsbygden.
Som en del av arbetet formulerade
dåvarande regering, under våren 2013,
uppdraget att genomlysa den svenska
livsmedelskedjan. Uppdraget resulterade
i Konkurrenskraftsutredningen3 som slår
fast att jordbruks- och trädgårdsnäringen står inför stora utmaningar och att
Sverige både kan och bör utnyttja sin
potential för att öka sitt bidrag till den
globala livsmedelsförsörjningen.
Den nya regeringen som tog vid
2014 gav löftet att upprätta en livsmedelsstrategi för Sverige. I mars 2015
startade regeringens arbete med att ta
fram den nationella livsmedelsstrategin
som utlovades ta ett helhetsgrepp kring
livsmedelskedjan. Resultatet är den
livsmedelsstrategi som presenterades i
januari 2017, vilken utgör grunden för
regeringens handlingsplan och fortsatta
insatser för att stärka den svenska
livsmedelskedjan och öka produktionen
av livsmedel i Sverige.
Strategin utgör en plattform utifrån
vilken livsmedelspolitiken ska utformas
fram till 2030 och fastställer förutsättningarna för det fortsatta arbetet för en
konkurrenskraftig livsmedelskedja.
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SYFTE
Regeringen har inte gett länen i uppdrag att upprätta regionala mat- och
livsmedelsstrategier, utan initiativtagare
på regional nivå har själva upplevt
behovet att utforma en strategi som
fokuserar på deras regionala livsmedelskedja. Detta har medfört att de
regionala livsmedelsstrategierna har
olika utformning, innehåll samt olika
initiativtagare. Sambanden mellan den
nationella och de regionala livsmedelsstrategierna är därför oklara och det
finns ett behov av att tydliggöra vilka
relationer som finns i nuläget.
Syftet är att översiktligt kartlägga de
färdigställda regionala livsmedelsstrategierna för att öka kunskapen kring de
strategier som skapats på regional nivå.
Vidare är syftet med denna kartläggning att undersöka huruvida det råder
likheter eller skillnader mellan innehållet
i den nationella livsmedelsstrategin och
de regionala livsmedelsstrategierna.
Resultatet önskas ligga till grund för
ökad förståelse och samverkan mellan
de regionala livsmedelsstrategierna och
den nationella strategin.
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Utan högkvalitativa råvaror
kan vi inte konsumera
högkvalitativ mat.

AVGRÄNSNING
Denna översiktliga kartläggning avser
att endast undersöka de regionala
mat- och livsmedelsstrategier som är
färdigställda vid april månad 2017.
Kartläggningens sammanställning
och förslag på framtida aktiviteter har
därför inte tagit hänsyn till påbörjade
strategiarbeten. De län som påbörjat
framtagningsprocessen listas endast i
Bilaga 3 tillsammans med kontaktuppgifter till ansvariga för genomförande
av processen.
DEFINITION
En regional mat- och livsmedelsstrategi
är ett strategidokument som fokuserar
på den regionala livsmedelskedjan.
Strategidokumentet kan ha upprättats av enskilda initiativtagare genom
olika arbetsmetoder. Ett strategidokument kan även upprättas i samverkan
med olika deltagande aktörer.
GENOMFÖRANDE AV
KARTLÄGGNINGEN
Kartläggningen har genomförts av
Hushållningssällskapens Förbund utifrån
den upplevda efterfrågan av ökad
kunskap rörande de regionala livsmedelsstrategierna i landet.
Informationen i kartläggningen har
hämtats från innehållet i de regionala
mat- och livsmedelsstrategierna som
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färdigställts fram till och med april
2017. Kompletterande information
har samlats in från nyhetsartiklar och
genom telefonsamtal och mailkonversationer med kontaktpersoner för
strategierna. Detta för att få svar på
undersökningens samtliga frågeställningar.

medelsstrategier visade det sig att
även Gävleborgs län har genomfört
en kartläggning i sina förstudier till en
strategi. Kartläggningen listar inte alla
län utan berättar att ett tiotal strategier
är färdigställda och att det råder stor
variation i både utformning och tillvägagångsätt6.

Information rörande de regionala livsmedelsstrategier och handlingsplaner
som ännu ej färdigställts har samlats
in genom artiklar från främst medverkande aktörers hemsidor samt genom
telefonsamtal och mailkonversationer
med projektdeltagare.

I bakgrundsstudien har det även
framkommit att Västra Götalands region
anordnade, under Almedalsveckan
2015, ett seminarium med fokus på hur
samarbetet mellan nationell, regional
och lokal nivå kunde stärkas och hur de
regionala strategierna kunde bidra7.
Ämnen som lyftes fram var vikten
av samverkan mellan institut, industrier
för värdeförädling och den offentliga
sektorn. Debattpanelen som bestod av
representanter från näringslivsdepartementet, kommun, länsstyrelse, restaurangbranschen och livsmedelsindustrin
hade svårt att framhålla vilken del av
livsmedelskedjan som var viktigast att
fokusera på i den nationella strategin.
Debattpanelen ansåg att allt var viktigt
och förespråkade ett helhetsgrepp.
Representanten från restaurangbranschen utmärkte sig genom att hävda
att primärproducenten står i centrum;
”utan högkvalitativa råvaror kan vi inte
konsumera högkvalitativ mat”.

TIDIGARE KARTLÄGGNINGAR
En tidigare studie har genomförts av
Forsström och Jönsson (2015) på initiativ av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA). I den framgick att
fem av tjugoen län vid tidpunkten hade
färdigställt en regional livsmedelsstrategi och att tio län arbetade med en
strategi. Sex län hade inte planer på att
ta fram en strategi4.
Regionförbundet i Kalmar län genomförde en kartläggning av de regionala
livsmedelsstrategierna i slutet av 2016
där det konstaterades att sju av tjugoen
län hade tagit fram en regional livsmedelsstrategi5.
I sökandet efter ytterligare livs-
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Den nationella mat- och
livsmedelsstrategin
Den nationella livsmedelsstrategin, de bakomliggande orsakerna och
processen fram till överlämnandet av den färdiga propositionen har
gått att följa på regeringens hemsida och via ”Näringsbloggen”9.
Efter överlämnandet av propositionen är det nu möjligt att följa de
åtgärder som regeringen presenterar inom ramarna för strategin och
strategins handlingsplan. För närvarande har regeringen formulerat
två åtgärdspaket10 och fler väntas tillkomma.
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Visionen för den nationella livsmedelsstrategin
sträcker sig till år 2030. För att nå visionen har
sex stycken övergripliga mål formulerats.

FIGUR 1.
Bild över vision och övergripande mål i
”En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och
hållbar tillväxt i hela landet”.

DEN TOTALA SVENSKA
LIVSMEDELSPRODUKTIONEN
ÖKAR

BIDRA TILL ATT RELEVANTA
MILJOÖMÅL NÅS

TILLVÄXT, SYSSELSÄTTNING
OCH HÅLLBARHET
I HELA LANDET

1

2
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3 strategiska områden
I Konkurrensutredningen som genomfördes innan arbetet med den nationella
livsmedelsstrategin påbörjades, lyftes
fyra stycken områden fram som är extra
viktiga att fokusera på för att nå målen
i en nationell livsmedelsstrategi.
Områdena var Företagande, Marknadsförutsättningar, Kunskap och innovation samt Regler och villkor. Tre av
dessa områden är representerade i den
proposition som sedan presenterades
och benämns som strategiska områden.

REGLER OCH VILLKOR

KONSUMENT OCH MARKNAD

KUNSKAP OCH INNOVATION
De tre strategiska områdena i den
nationella livsmedelsstrategin är Regler
och villkor, Marknad och konsument
samt Innovation och kunskap. Dessa
områden har riksdagen enats kring och
är områden där insatser krävs för att nå
uppsatta mål.
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FIGUR 2.
Bild över de tre
strategiska områdena
där insatser krävs för att
nå uppsatta mål.

DEN SVENSKA LIVSMEDELSKEDJAN ÄR 2030
GLOBALT KONKURRENSKRAFTIG, INNOVATIV,
HÅLLBAR OCH ATTRAKTIV ATT VERKA INOM.

MÖTA KONSUMENTERNAS
EFTERFRÅGAN

BIDRA TILL EN ÖKAD SJÄLVFÖRSÖRJNINGSGRAD

SÅRBARHETEN I
LIVSMEDELSKEDJAN
SKA MINSKA
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REGLER OCH VILLKOR
Inom strategiområdet Regler och villkor
ska insatser genomföras som är kopplade till skatter och avgifter, regelförenklingar samt administrativa lättnader. Alla
insatser syftar till att göra regler och
villkor mer ändamålsenliga och verka
för att stödja de övergripande målen.
Flertalet arbetsområden lyfts fram
där utredningar och förändringar
förespråkas. Exempelvis bör jordförvärvslagstiftningen ses över, myndigheternas kontroll ska utvecklas samt
upprätta en plan för hur Sverige ska nå
FN:s mål att halvera det globala matsvinnet per person fram till 2030.
För att skapa bättre förutsättningar
för primärproduktionen föreslås att i
den fysiska planeringen för Sverige
ta hänsyn till jordbruksproduktionen,
utveckla svenskt växtskydd samt att det
ska finnas tillgång till lämpliga växtsorter.
Inom animalieproduktionen föreslås att
ett vetenskapligt råd för djurskyddsfrågor
ska upprättas och att vattenområden
för vattenbruk ska tillgängliggöras samt
att möjligheten för försäljning av vilt
och renkött ska förenklas.

KONSUMENT OCH MARKNAD
För att nå de uppsatta målen krävs det
att det finns en fungerande marknad i
Sverige där fungerande konkurrens
framhålls som mest betydande.
Konsumenterna ska dels ha ett högt
förtroende för livsmedel på den svenska
marknaden, dels ha möjlighet att fatta
medvetna och hållbara beslut kopplade
till sin konsumtion av livsmedel. Närproducerat och ekologiska livsmedel framhålls som exempel på sådana beslut.
Exempel på insatser för att utveckla
förtroendet är informationsspridning.
Ytterligare insatser fokuserar på att
offentlig upphandling ska förändras i
syfte att motsvara samhällets förväntningar kopplat till högt djurskydd och
miljömålen samt öka kompetensen hos
upphandlande myndigheter.
Inom det strategiska området Konsument och marknad ska även insatser
genomföras för att förenkla export av
svenskt livsmedel till andra marknader.
Det bedöms finnas möjligheter att framhäva svenska styrkor, såsom den höga
livsmedelssäkerheten som finns i den
svenska livsmedelskedjan.

KUNSKAP OCH INNOVATION
Insatser inom det strategiska området
Kunskap och innovation ska stödja det
svenska kunskaps- och innovationssystemet. Kunskap krävs för att utvecklas
och för att möta framtida utmaningar.
Innovation stimulerar produktionsutveckling hos företag och bidrar till
tillväxt. För att utveckla detta område
krävs det att samtliga aktörer samordnar och formulerar vilken kompetens
de efterfrågar och att institutioner inom
utbildning möter denna efterfrågan.
Dessutom krävs att den forskning
som bedrivs ska vara behovsanpassad
och att resultaten av forskningen når
ut och tillämpas. I enighet med detta
krävs det att institutioner och organisationer inom rådgivning utvecklas i takt
med behoven inom företagen.

123
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Regionala livsmedelsstrategier
i Sverige

Län med en
regional
livsmedelsstrategi

Vid genomförande av denna kartläggning är nio stycken regionala
livsmedelsstrategier färdigställda. Dessa är:

Åland är inte en del av Sverige men har
en regional livsmedelsstrategi vilken
inkluderas i denna kartläggning som
den tionde strategin. De resterande tolv
länen är i en framtagningsprocess eller
ska påbörja arbetet under våren 2017.
Elva län tar fram en regional livsmedelsstrategi och ett av länen, Uppsala län,
tar istället fram en handlingsplan för
den regionala livsmedelskedjan utifrån
kommunens landsbygdsprogram.

göra inspel i den nationella livsmedelsstrategin framtagningsprocess. Den
sista utgångspunkten var att påbörja
framtagningsprocessen samtidigt som
det nationella arbetet, våren 2015.
Majoriteten av de länen som följde
den sista utgångspunkten färdigställde
sina strategier hösten 2016.

De länen med en färdigställd strategi
har redan upprättat en mat- och livsmedelsstrategi utifrån tre olika utgångspunkter. Sörmlands län upprättade
en strategi under förra regeringens
satsning, Sverige – det nya matlandet,
och fortsätter sitt arbete utifrån den
strategin. Den andra utgångspunkten
var att upprätta strategin för att kunna
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•
•
•
•
•

Gotlands Län
Kalmar Län
Kronobergs Län
Norrbottens Län
Södermanlands Län

Jämfört med tidigare kartläggning av
Forsström och Jönsson (2015) är bilden
mer samlad i dagens läge då nio regionala livsmedelsstrategier är färdigställda
och samtliga övriga län har påbörjat
arbetet att utveckla en regional strategi.
Förändringar som skett är att Hallands
län11 och Jämtlands län12 som vid kartläggningen 2015 hade en strategi,
i nuläget reviderar och uppför nya
strategier.
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•
•
•
•
•

Värmlands Län
Västernorrlands Län
Västra Götalands län
Östergötlands Län
(Åland)

TIDSPERIOD
I Figur 3 listas nio län, samt Åland som
har en regional livsmedelsstrategi, med
dess titel och tidsperiod. Jämfört med
den nationella livsmedelsstrategin har
majoriteten en kortare tidshorisont för
sin strategi. Val av tidsperiod är ofta påverkad av tidsramarna för regionernas
utvecklings- och tillväxtstrategier som
de regionala livsmedelsstrategierna har
anpassats till och påverkats av.

FIGUR 3.
Sammanställning av län, strategititel och
tidsperiod över färdigställda regionala
livsmedelsstrategier april 2017.

NORRBOTTENS LÄN
TITEL Norrbottens livsmedelsstrategi
Nära mat TIDSPERIOD 2016–2020

VÄSTERNORRLANDS LÄN
TITEL Regional livsmedelsstrategi
för Västernorrland TIDSPERIOD
-2025

ÅLAND
TITEL Ålands hållbara livsmedelsstrategi TIDSPERIOD 2017-2030

VÄRMLANDS LÄN
TITEL Strategi för livsmedelsnäringarna i Värmland
TIDSPERIOD 2016–2031

SÖDERMANLANDS LÄN
TITEL Stolt mat i Sörmland - en
matstrategi för 2014–2020
TIDSPERIOD 2014–2020

ÖSTERGÖTLANDS LÄN
TITEL Östergötlands livsmedelsstrategi TIDSPERIOD -2025

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN
TITEL Västra Götalandsregionens
program för livsmedel och gröna
näringar 2017–2020 TIDSPERIOD
2017–2020

GOTLANDS LÄN
TITEL En regional mat- och
livsmedelsstrategi för Gotland
TIDSPERIOD 2016–2020

KALMAR LÄN
KRONOBERGS LÄN
TITEL Kronobergs livsmedelsstrategi
TIDSPERIOD Ingen tidsperiod13

TITEL Växande värde Livsmedelsstrategi för Kalmar län
TIDSPERIOD 2016–2025
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Framtagningsprocessen

DELTAGARE I FRAMTAGNINGSPROCESSEN
Framtagningsprocesserna är relativt lika i sin utformning mellan
de färdigställda strategierna. De tenderar att innehålla förstudier,
litteraturstudier, tidigare genomförda rapporter, seminarier och
workshops, enkäter och studieresor. Den insamlade informationen har sedan utmynnat i SWOT-analyser och en utvecklingsprocess av en regional livsmedelsstrategi.
Organisationer som deltagit i framtagningsprocesserna är regionala myndigheter, aktörer från livsmedelskedjan som branschorganisationer från jord-och skogsbruk och livsmedelsindustrin,
institutioner och akademier samt regionala- och lokala intresseorganisationer kopplade till livsmedelskedjan. Exempel på
intresseorganisationer är medlemsorganisationer, rådgivningsorganisationer och finansiärer. Inspel från privatpersoner har
även inkluderats i analyserna.
I Kalmars livsmedelsstrategi uppger man att antalet inspel
har kommit från cirka 900 personer och från 60 olika möten och
till Norrbottens livsmedelsstrategi har cirka 500 personer lämnat
sina åsikter och 150 personer har deltagit i de seminarier som
anordnats.
Vanligt förekommande är även att konsultbolag har engagerats
för att ta fram underlag och rapporter som inkluderats i framtagningsprocesserna.
Majoriteten av strategierna är väl förankrade hos regionen och
kommuner då vanligt förekommande är att strategierna är
framtagna i bred förankring i länet kopplade till tidigare regionala utvecklingsstrategier och tillväxtprogram och godkänts av
regionfullmäktige. Regionen är även en vanlig strategiägare i
samarbete med länets länsstyrelse.

STRATEGIÄGARE
Strategiägare avser de myndigheter och organisationer som
givit ut strategin.
Samtliga av de regionala strategierna ägs av länens länsstyrelser
utom Västra Götalands, län där Västra Götalandsregionen är
ensam utgivare av strategin. I Ålands fall är Ålandsproducentförbund ensam utgivare. Att vara endast en ägare av strategin
är mer ovanligt och det förekommer endast hos två av de
regionala livsmedelsstrategierna samt för Åland.
Övriga är utgivna i samverkar mellan två, tre eller fyra
aktörer. Bland dessa är det Regionerna och LRF de vanligaste
samarbetsparterna tillsamman med Länsstyrelsen i länet.
Hushållningssällskapet är representerat i Värmland och i
Värmlands län arbetar man även tillsammans med Nifa, en
branschorganisation för livsmedelsföretagen i Värmland.
Norrbottens län är det enda län där landstinget är representerat som strategiägare.
FINANSIERING AV FRAMTAGNINGSPROCESSEN
De flesta framtagningsprocesserna har finansierats med medel
från länens landsbygdsprogram. I det kommande arbetet med
att förverkliga innehållet i de regionala livsmedelsstrategierna
planeras finansiering med hjälp av medel både från den privataoch den offentliga sektorn. Medel kopplade till den offentliga
sektorn kommer oftast från regionala landsbygdsprogram,
regionala utvecklingsfonder samt tillväxtfonder, vilka ofta kräver
medfinansiering.

FIGUR 4.
Sammanställning över strategiägare.

LÄN

ÄGARE AV STRATEGIERNA

GOTLAND LÄN

• Länsstyrelsen Gotlands Län • Region Gotland

KALMAR LÄN

• Länsstyrelsen Kalmar län • Region Förbundet i Kalmar Län • LRF Sydost

KRONOBERG LÄN

• Länsstyrelsen i Kronobergs län • Region Kronoberg • Lantbrukarnas riksförbund

NORRBOTTENS LÄN

• Länsstyrelsen Norrbotten Län • Landstinget • Norrbottens kommuner • LRF

SÖDERMANLANDS LÄN

• Länsstyrelsen Södermanland

VÄRMLANDS LÄN

• Länsstyrelsen Värmland • LRF Värmland • Hushållningssällskapet Värmland
• Nifa Branschförening för värmländska matföretagare
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VÄSTERNORRLANDS LÄN

• Länsstyrelsen Västernorrland • LRF Västernorrland

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

• Västra Götalandsregionen

ÅLAND

• Ålands Producentförbunds

ÖSTERGÖTLANDS LÄN

• Länsstyrelsen Östergötland • Region Östergötland
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Regionala visioner
NORRBOTTENS LÄN
Mer norrbottnisk mat på tallrikarna

FIGUR 5.
Sammanställning visioner
hos de färdigställda regionala
livsmedelsstrategierna.

VÄSTERNORRLANDS LÄN
Ingen vision utan har istället definierat
den regionala potentialen, vilken är
ökad produktion.

VÄRMLANDS LÄN

SÖDERMANLANDS LÄN

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

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

ÅLAND

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Östersjöns gastronomiska ö är både
klimatsmart och framtidsanpassad

-

KRONOBERGS LÄN
ÖSTERGÖTLANDS LÄN

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

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.

KALMAR LÄN
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.

REFLEKTION KRING DE REGIONALA VISIONERNA
Kalmar län, Värmlands län och Östergötlands län har formulerat
visioner i enighet med den nationella visionen. De övriga länen
har ett större fokus på mat och matupplevelser och tar inte ett
helhetsgrepp över hela livsmedelskedjan. Detta kan eventuellt
härledas till fokusområden i Sverige – det nya matlandet, vilka
var Offentlig mat, Primärproduktion, Förädling av mat,

GOTLANDS LÄN
Mötet med gotländsk mat och
matkultur sker hållbart och naturligt
i såväl vardags- som festsituation
på nationella, internationella och
regionala marknader.

Restaurangverksamhet och Turism. Dessa fokusområden är inte
inaktuella utan är inkluderade och en del av helheten i den nationella livsmedelsstrategin.
Två av tio visioner fångar ett globalt perspektiv likt den
nationella. Generellt finns ett fokus på hållbarhetsbegreppet i de
regionala livsmedelsstrategiernas visioner.

Regionala livsmedelsstrategier i Sverige | Kartläggning av Regionala livsmedelsstrategier
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Handlingsplaner till de regionala
livsmedelsstrategierna
Till den nationella livsmedelsstrategin
har en handlingsplan formulerats som
innehåller åtgärder kopplade till respektive strategiområde14. På den regionala
nivån har arbetet nått olika stadier. Fem
län har integrerat handlingsplanen i sin
livsmedelsstrategi. Dessa är Kalmar län,
Norrbottens län, Västernorrlands län,
Kronobergs län och Södermanlands län.
Kalmar har integrerat sex prioriterade
åtgärder i livsmedelsstrategin som
presenteras utifrån strukturen vad,
varför, hur, vilka (målgrupp,
genomförande, samordning) samt när.
Även Norrbottens län och Södermanlands län har integrerat sin handlingsplan i strategidokumentet. Norrbottens
län har utifrån sina fem prioriterade
områden definierat prioriterade åtgärder. Åtgärderna presenteras med mål,
genomförandeperiod och ansvarig
organisation.

utifrån varje produktionsslag. Med
strategin följer förslag på åtgärder och
fokusområden för att realisera målen.
Åtgärderna presenteras utifrån varje
produktionsslag och informerar om
vilken aktör som är ägare av åtgärden,
vilken eller vilka aktörer som genomför,
och även stöttar, åtgärden.
Kronobergs län har i ett sista avslutande
kapitel av strategin inkluderat en handlingsplan. Den listar arbetsområden
med ansvarig aktör och informerar även
om kommande utvecklingsområden i
handlingsplanen, vilka ska diskuteras
vidare med aktörerna i livsmedelskedjan
under år 2017.
I de övriga regionala livsmedelsstrategierna informerar vissa om att
kommande arbete är att upprätta en
handlingsplan. Andra omnämner inte
handlingsplaner i sina strategidokument.

Västernorrlands län har med hjälp av
Macklean AB identifierat vilka möjligheter som finns till ökad produktion

Regional livsmedelsstrategi för Västernorrland
Rapport – oktober 2015

KRONOBERGS
LIVSMEDELSSTRATEGI

FOTO: DKJ.SE

Stolt mat i
Sörmland
- en matstrategi
för 2014 – 2020

Rapportnr: 2013:20

FIGUR 6.
Livsmedelsstrategier från Kalmar län,
Norrbottens län, Västernorrlands län,
Kronobergs län och Södermanlands län.
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Sammanfattning
Utifrån de tre strategiska områdena i den nationella livsmedelsstrategin
har diskussion förts kring innehållet i de sammanställningar som
upprättats av de tio regionala livsmedelsstrategierna som inkluderats
i denna kartläggning. Utmärkande tendenser sammanfattas på
följande sidor.
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Strategiområde: Regler och villkor
Det strategiska området Regler och villkor i den nationella livsmedelsstrategin
är ett av tre områden som definieras
som betydande för att nå de uppsatta
målen och visionen (Figur 1).
Jämfört med den nationella strategin
har de regionala livsmedelsstrategierna
inte definierat regler och villkor som ett
av deras huvudsakliga strategiska områden och det upptar inte en tredjedel
av deras fokus.
Strategiområdet Regler och villkor är
däremot inte helt uteslutet. Östergötlands läns livsmedelsstrategi hänvisar,

Sammanfattning
av strategiområde:

REGLER OCH VILLKOR

likt andra, till att regler och lagar
förändras på nationell nivå, men de ger
samtidigt exempel på vad som kan
genomföras på regional nivå. Ett exempel är att ändra myndighetstexter som
i dagsläget problematiserar tillväxt i
primärproduktionen genom benämningar
som beskriver ökad produktion som ett
hållbarhetsproblem i sig. De anser att
en attitydförändring bör ske inom detta
område.
I Västernorrlands läns livsmedelsstrategi har strategin utformats utifrån
innehållet i Konkurrenskraftsutredningen15 och därmed inkluderat Regler och

villkor som ett fokusområde. Viktiga
åtgärder är att förenkla och anpassa
tillämpning och tolkning, öka samsynen
kring Regler och villkor samt klargöra
hantering av intressekonflikter inom
området.

Sammanfattningen är att de regionala
livsmedelsstrategierna fokuserat på
strategiområdet Regler och villkor i
mindre utsträckning än den nationella
strategin, men området är inte uteslutet.

Att fokus och åtgärder är mindre
förekommande kan bero på att de
regionala aktörerna anser att deras
påverkan på strategiområdet Regler och
villkor är begränsat.

Hos de regioner som valt att inte inkludera Regler och villkor i sina livsmedelsstrategier anses att strategiområdet
Regler och villkor är kopplat till en
nationell nivå. Strategin och åtgärderna
är framtagna för de regionala aktörerna
och ska kunna tillämpas inom befintliga
ramverk.

Strategiområde: Konsument och marknad
HÅLLBARHETSBEGREPPET
ANVÄNDS I HÖG UTSTRÄCKNING
Majoriteten av de regionala livsmedelsstrategierna fokuserar på hållbarhet i
sina strategier. Det benämns ofta som
ett övergripande perspektiv som ska
genomsyra deras olika fokus-, utvecklings- eller prioriterade områden. Västra
Götalandsregionen har även inkluderat
hållbar livsmedelsproduktion i ett av
sina mål för den regionala livsmedelsstrategin. ”Mer hållbar livsmedelproduktion för att möta utmaningar inom
klimat- och miljöområdet och för att
möta ökande kundkrav”16 och hållbarhetsbegreppet förekommer i några av
de regionala livsmedelsstrategiernas
visioner, likt den nationella visionen.
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LOKALT ÄR NYCKELORDET
Samtliga regionala livsmedelsstrategier
fokuserar på den lokala livsmedelskedjan. Inom både produktion och
konsumtion är nyckeln till framgång
de lokala marknadsaktörerna och
organisationerna. Marknadsföring och
varumärkesuppbyggnad av de lokala
livsmedelskedjorna och deras produkter
har ett betydande fokus i många regionala livsmedelsstrategier.
FRAMTAGNINGSPROCESSEN
REGIONALT JÄMFÖRT MED DEN
NATIONELLA FRAMTAGNINGSPROCESSEN
Strategierna har tagits fram i bred samverkan inom regionen. Ofta har arbetet
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delats upp i styrgrupp och arbetsgrupp.
Sedan har berörda intressegrupper
dels uppmanats dels bjudits in för att
diskutera och bidra i framtagningsprocesserna. Intresseorganisationerna är
knutna till såväl livsmedelsindustrin
som primärproduktionen, institutioner,
rådgivning och finansiärer.
Intressegrupper som inte har tagit
lika stort initiativ på regional nivå
jämfört med nationell nivå upplevs vara
konsumentorganisationer samt miljöoch naturskyddsorganisationer.
REGIONAL LIVSMEDELSEXPORT
Det finns visioner om att nå den internationella marknaden med produkter
från de regionala livsmedelskedjorna i

Inom både produktion
och konsumtion är nyckeln
till framgång de lokala
marknadsaktörerna och
organisationerna.

landet. Dock finns det inte några tydliga
mål, prioriterade åtgärder, fokusområden eller aktiviteter som direkt
fokuserar på ökad export. Export från
ett regionalt perspektiv tycks främst
innehålla andra svenska marknader.
Samtidigt finns direkta åtgärder
kopplade till marknaden såsom ökad
varumärkesuppbyggnad samt ökad
produktion och konsumtion av regionala
livsmedelsprodukter, vilka indirekt kan
bidra till ökad nationell export.
EKOLOGISK PRODUKTION OCH
KONSUMTION
En aspekt som är intressant att framhäva
i sammanfattningen, och i jämförelse
med den nationella strategin, är
ekologisk produktion. I den nationella
handlingsplanen har inriktningsmål för
ekologisk konsumtion och produktion
formulerats. År 2030 ska 30% av den
svenska jordbruksmarken utgöras av
certifierad ekologisk jordbruksmark och
60% av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska utgöras av certifierade
ekologiska produkter17.

Sammanfattning
av strategiområde:

KONSUMENT OCH
MARKNAD

Majoriteten av de regionala livsmedelsstrategierna fokuserar i hög utsträckning på hållbarhetsbegreppet, men har
lämnat ekologisk produktion utanför
sina målformuleringar. På regional nivå
förekommer begreppet ekologiskt som
en del av definitionen av hållbarhetsbegreppet och i marknadsanalyser lyfts
ekologisk produktion fram som en
möjlighet på grund av en ökad efterfrågan. Ekologiskt lyfts även som en
aspekt att ta hänsyn till i den offentliga
upphandlingen.
Två förklaringar, till varför det inte
finns några mål kopplade till ekologisk
produktion, har givits av personer som
deltagit i framtagningsprocesser med
strategier. Första förklaringen är att
mål för ekologisk produktion inte var
förankrat hos aktörerna på ett sätt som
möjliggjorde för projekt- och styrgrupp
att inkludera sådana mål i strategin,
vilket framkom under framtagningsprocessen. Samtidigt kan ekologisk
produktion möjligen beröras av framtida
aktiviteter i kommande handlings-

Generellt sätt är det en stor överrensstämmelse mellan den nationella och de
regionala livsmedelsstrategierna kopplade till strategiområdet Konsument och
marknad.
I det strategiska området Konsument
och marknad är målet att konsumenter
ska kunna göra medvetna och hållbara
val. Ett exempel som ges är valet av
närproducerad mat. De regionala livs-

plan för samma strategi. Den andra
förklaringen är att det finns utrymme
för båda produktionssätten i livsmedelskedjan. Därför var det av stor vikt
att inte ställa svenska produktionssätt
mot varandra samt att framhäva att det
är konsumenternas val som bör styra
producenterna.
Samtidigt är marknadsfokus och
efterfrågan centrala delar i majoriteten
av de regionala livsmedelsstrategierna,
vilket indirekt styr regionerna mot att
ta sig an den ökande trenden ekologisk
konsumtion.
OFFENTLIG UPPHANDLING
Majoriteten av de regionala livsmedelsstrategierna har inkluderat offentlig
konsumtion och offentlig upphandling
som ett område med stor potential
för att nå sina mål med att stärka den
regionala livsmedelskedjan.

ett stort fokus på den lokala livsmedelskedjan och målen för samtliga är att
öka produktion och konsumtion av närproducerad mat. Fokus på att realisera
möjligheter inom offentlig upphandling
har likvärdigt fokus på nationell- och
regional nivå.
Skillnaderna rör främst målformuleringar
kring ökad ekologisk produktion och
konsumtion samt export.

medelsstrategierna har genomgående
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Strategiområde: Kunskap och innovation
Strategiområdet Kunskap och innovation
berörs i likartad omfattning på regionalsom nationell nivå. De regionala strategierna knyter an till såväl utveckling
inom produktion, kunskapsutveckling
hos aktörer inom förädlingsindustrin
samt kunskapsutveckling hos konsumenterna i livsmedelskedjan.
Kompetensförsörjning omnämns i ett
stort antal av de färdigställda regionala
livsmedelsstrategierna och är många

Sammanfattning
av strategiområde:

KUNSKAP OCH
ION
INNOVAT

gånger definierat som fokus-, prioriterateller åtgärdsområde i strategierna.
Kalmar län är ett exempel som
arbetar med ett kompetensråd som ska
knyta samman näringens efterfrågan på
kompetens med gymnasie- och KYutbildningars utbud i länet. Norrbottens
län fokuserar också på kompetensförsörjningen till livsmedelskedjan och de
aktörer som är kopplade till åtgärderna
för ökad kompetensförsörjning är framförallt gymnasieskolor.

Institutioner och universitet finns representerade i framtagningsprocesserna
och som samarbetspartner i förslagna
åtgärder. Ytterligare ett exempel är från
Kalmar läns livsmedelsstrategi, Växande
värde, där en av deras prioriterade åtgärder är ett samarbete med Linnéuniversitetet för att skapa en plattform för
forskning, innovation och utveckling.

Sammanfattningen är att det på regional
nivå är önskvärt att öka kunskapen hos
livsmedelskedjans aktörer samt hos
konsumenterna. Detta ska ske i bred
samverkan mellan utbildningsväsen och
livsmedelsnäringen.

Övrigt
ÖKAD SJÄLVFÖRSÖRJNINGSGRAD
Det övergripande målet för den nationella livsmedelsstrategin framhåller att
den svenska självförsörjningsgraden
ska stärkas genom bland annat ökad
produktion och stärkta funktioner i
livsmedelskedjan såsom fungerande
marknad för insatsvaror, transporter,
datasystem och lagerhållning18.
På regional nivå finns den svenska
självförsörjningsgraden omnämnd i
mindre än hälften av strategierna. Vissa
utelämnar begreppet och diskussionen,
om den låga självförsörjningsgraden
i Sverige, helt. De regionala livsmedelsstrategier som inkluderat begreppet
berör självförsörjning och beredskap
som ett underliggande perspektiv eller
som ett av deras fokusområden med
tydliga mål. Ett exempel är att inkludera
den svenska självförsörjningsgraden i
en bakgrundsbeskrivning av marknaden
och definiera det som en utmaning,
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men även som en möjlighet inom livsmedelskedjan.
KVANTIFIERBARA MÅL
Likt den nationella livsmedelsstrategin
saknas kvantifierbara mål i hög utsträckning även på regional nivå. På nationell
nivå har endast målen kopplade till
ekologisk produktion kvantifierats.
På regional nivå har endast två
livsmedelsstrategier presenterat tydliga
kvantifierade mål. Det är Södermanlands län, vilka har utformat mål kopplade till fokusområdena i Sverige – det
nya matlandet. Antal gästnätter, antal
företag och årsanställda är exempel
som har kvantifierats. Ett mål som
utmärker sig jämfört med övriga regionala strategier är att Södermanlands län
har inkluderat ett mål för ökad andel
ekologiskt. Östergötlands län är det
andra länet som inkluderat kvantifierbara
mål. Dessa mål är kopplade till deras
fokusområde Offentlig upphandling.
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STOLTHET
Södermanlands läns livsmedelsstrategi
heter Stolt mat i Sörmland. Kalmars-,
Kronobergs- och Sörmlands län inkluderar stolthet i sina visioner utifrån
kontexten av att de ska vara stolta över
sin livsmedelskedja och värdena den
genererar. I Norrbottens läns livsmedelsstrategi finns stolthet som ett av deras
fem fokusområden.
I de regionala livsmedelsstrategierna
inkluderas stolthet, och de mjuka
värdena begreppet symboliserar, i
betydligt högre utsträckning jämfört
med den nationella livsmedelsstrategin
där begreppet inte förekommer.
På presskonferensen när den
nationella strategin presenterades för
första gången lyfte landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht stolthet som en nyckel
till framgång, ”alla i värdekedjan ska
känna sig stolta.”19

Förslag på framtida aktiviteter

Nationell nivå
Träffas för att
lära av varandra

Utveckla kvantifierade
mål och indikatorer

För att få ökad effekt förslås förhöjd dialog mellan nationell,
regional och lokal nivå. Till exempel genom att genomföra en
konferens där berörda aktörer från nationell, regional och lokal
nivå träffas och utbyter erfarenheter. Det råder i nuläget ett
informationsgap som kan minskas genom ökad kännedom om
regionala processer, tillvägagångssätt samt initiativ. Detta kan i
sin tur skapa förutsättningar för bättre samverkan och generera
ökad måluppfyllelse på samtliga nivåer.

Ett förslag är att utveckla den nationella livsmedelsstrategin
med kvantifierade mål och indikatorer som kan följas upp. För
varje mål och indikator bör ansvariga aktörer utses. Indikatorerna bör kunna följas på alla tre nivåer och de ansvariga
aktörerna bör representera samtliga nivåer. Detta för att skapa
möjlighet att mäta förändringar och löpande utvärdera hur
implementering och genomförande bidrar till att nå de nationella
målen och visionen. Det bidrar även till att förtydliga att den
nationella livsmedelsstrategin kräver ett gemensamt arbete för
att nå framgång.

Utvärdera
löpande

Skapa en plattform
för universitet och
högskolor

•
•
•

Upprätta en ansvarig organisation för uppföljning av
implementeringen av livsmedelsstrategin.
Följ upp de mål och indikatorer som tagits fram.
Uppföljning sker frekvent från implementeringens början.

För att arbeta framgångsrikt, öka samverkan samt generera
högsta möjliga effekt av den nationella strategin föreslås att
utvärdering av strategiarbetet påbörjas parallellt med implementeringsprocessen. Ett framgångsrikt exempel finns på Irland
där en ansvarig kommitté, High Level Implementation Committee
(HLIC)20, utsetts. Denna kommitté har det yttersta ansvaret för
att strategin följs upp och implementeras utifrån den plan som
framtagits.
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Genom att öka kännedomen hos universitet och högskolor,
samt kännedomen hos livsmedelskedjans aktörer, kring vilka
initiativ som redan finns kopplade till livsmedelskedjan kommer
samverkan mellan nationell och regional nivå att öka. Initiativ
kan vara redan fungerande samarbetet och forskningsprojekt,
vilka kan representera goda exempel och sätta fler universitet
och högskolor på kartan som kunskapsgeneratorer till de gröna
näringarna.
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Läns- och regional nivå
Ge den regionala
livsmedelsstrategin
ett ansikte
Ett framgångskoncept, hämtat från Europa, är att tillsätta en
person vars uppgift är att agera frontfigur för den regionala
livsmedelsstrategin. Detta är ett viktigt steg på vägen mot att
gå från ord till handling. Personen har uppgiften att synliggöra
livsmedelsstrategin och att arbeta aktivt med att föra strategin
framåt genom stort engagemang för livsmedelskedjans samtliga
möjligheter och utmaningar.

Fokusera på förbättring
av tillämpning
av Regler och villkor
För att stärka den totala effekten är förslaget att lyfta fram
möjligheterna, som finns på regional nivå, att påverka inom
strategiområdet Regler och villkor. I nuläget har strategiområdet Regler och villkor lämnats till den nationella nivån. Inom
detta område kan förändringar genomföras även på regional
nivå inom befintliga ramar. Regionalt fokus inom detta område
bör vara hur lagar och villkor tillämpas. Lantbrukaren träffar
inte lagstiftaren, denne träffar däremot de myndigheter och
personer som tillämpar lagarna. Det finns möjlighet att stärka
myndighetsutövningens roll för ökad måluppfyllelse hos de
regionala livsmedelsstrategierna.

Utveckla kvantifierade
mål och indikatorer,
egna och i enighet med
nationella
Utveckla de regionala livsmedelsstrategierna med kvantifierade
mål och indikatorer. För att skapa möjlighet att mäta förändringar och löpande utvärdera hur implementering och genomförande bidrar till att nå regionala mål och visioner.

Inkludera högskolor
och universitet
Likt den föreslagna nationell aktiviteten att skapa en plattform
för samverkan mellan högskolor och universitetet är samverkan
på regional nivå lika betydande. Att kartlägga vilka samarbeten
som finns mellan regioner, högskolor och universitet och sedan
utveckla fler samarbeten som kan användas för att förstärka
den regionala livsmedelskedjan. Exempel på samarbeten av
olika storlek är forskningsprojekt och varje enskild students
examensarbete, vilket skildrar att skalan kan variera men att
möjligheten finns oavsett intresserad aktörs storlek.

Lokal och kommunal nivå
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Tillvarata möjligheterna
inom offentlig upphandling

Skapa kommunalt
politiskt engagemang

Offentlig upphandling sker hos landets kommuner. Ett förslag
för att knyta samman nationell, regional och lokal nivå är att
sätta upp mål för hur stor andel av den offentliga upphandlingen
av livsmedel som ska bestå av lokalproducerat livsmedel.
Ett bra exempel finns i den regionala livsmedelsstrategin för
Östergötlands län där de formulerat delmål och kvantifierade
mål för offentlig upphandling.

Vilka lokala samhällsnyttor som måluppfyllelser, av den nationella
och regionala livsmedelsstrategin, kan generera bör undersökas. Detta kan bidra till att fler inspireras till engagemang.
Indikatorer såsom ökat antal sysselsatta och ökat antal lokala
företag kan uppmärksamma fler aktörer, som idag ej är direkt
knutna till livsmedelskedjan, att finna möjligheter inom dessa
näringar. Kommunala näringslivschefer etc. är nyckelpersoner i
detta arbete och behöver involveras på olika sätt.
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Lyft fram vilka som
spelar en nyckelroll
för framgång
Nyckelpersoner för framgång på regional nivå är de regionala
näringslivsutvecklarna. De har dels möjlighet att förankra
livsmedelsstrategin i nuvarande organisation och dels möjligheten att tillgå redan etablerade plattformar och diskussionsytor.
Flertal regionala livsmedelsstrategier har redan dessa personer
involverade genom livsmedelsstrategins förankring i befintliga
regionala utvecklingsstrategier. Exempel är Gotlands och Västra
Götalands läns livsmedelsstrategier, vilka kan inspirera färdigställda och kommande strategiarbeten.

Uppmana aktörerna att
definiera egna mål
För att skapa förankring och förtydliga rollen som de lokala
aktörerna har för måluppfyllelsen av den nationella och de
regionala livsmedelsstrategierna, föreslås att även aktörer på
lokal nivå sätter upp mål. Det är på gårdarna, i förädlingslokalerna, i de offentliga köken, på den lokala restaurangen och
på den årliga skördemarknaden samt hos de lokala livsmedelsbutikerna som ord kommer börja förvandlas till handling.
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Sök förankring
på lokal och kommunal nivå
Flera färdigställda regionala livsmedelsstrategier har förankrat
sina livsmedelsstrategier på både regional och kommunal nivå,
vilka bör ses som framgångsrika exempel. Strävan hos samtliga
län, som arbetar med att ta fram en regional livsmedelsstrategi,
bör vara att tidigt i processen söka förankring hos kommunerna
i länet.

Gymnasieengagemang
Strategiarbete är långsiktigt och för att nå bästa möjliga effekt
förslås att naturbruksgymnasier, men även övriga gymnasieskolor, involveras i livsmedelsstrategin på kommunal nivå.
Livsmedelskedjans möjligheter och utmaningar har stor
omfattning och efterfrågad kompetens av dess aktörer finns
inom majoriteten av utbildningsområdena.
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Framtida kartläggningar
och studier
I nuläget är tolv regionala livsmedelsstrategier ännu inte färdigställda. Samtliga arbetar i
dagsläget med att utveckla en regional livsmedelsstrategi eller handlingsplan kopplad till den
regionala livsmedelskedjan21.
När dessa är färdigställda bör en ny kartläggning genomföras där samtliga län inkluderas.
Syftet med en förnyad kartläggning att fortsätta öka kunskap och samverkan mellan nationell,
regional och lokal nivå inom arbetet för att stärka den svenska livsmedelskedjan.

KARTLÄGGNING AV REGIONALA LIVSMEDELSSTRATEGIER
- En kartläggning av de färdigställda regionala livsmedelsstrategierna i Sverige

RAPPORTFÖRFATTARE

ANSVARIG UTGIVARE

Natalie Tysk
Hushållningssällskapens Förbund

Jesper Broberg Förbundsdirektör
Hushållningssällskapens förbund

Korrektur: Lina Edvardsson | Layout: Oskar Lindholm, Hushållningssällskapet
19

Sammanfattning | Kartläggning av Regionala livsmedelsstrategier

Referenser
Department of Agriculture, Food and Marine (2017). Food Wise 2025.
https://www.agriculture.gov.ie/foodwise2025/ [2017-05-17]
Landsbygdsdepartementet, (2010). Sverige – det nya matlandet. Uppdaterad handlingsplan Nya jobb genom god mat och upplevelser.
Artikel nr L 10.0 05.
Forsström. E, Jönsson. M (2015). Regionala livsmedelsstrategier En kartläggning av regionala livsmedelsstrategier i Sverige, KSLA.
http://www.ksla.se/publikationer/rapporter/regionala-livsmedelsstrategier/ [2017-05-06]
LRF Jämtland, Regional matstrategi.
https://www.lrf.se/mitt-lrf/regioner/jamtland/regional-matstrategi/ [2017-04-10]
Länsstyrelsen Västerbottens Län, En livsmedelsstrategi för Västerbotten.
http://www.lansstyrelsen.se/Vasterbotten/Sv/nyheter/2016/Pages/en-livsmedelsstrategi-for-vasterbotten.aspx [2017-03-31]
Näringslivsbloggen
http://www.naringsbloggen.se/livsmedel/ [2017-03-31]
Regeringen, En livsmedelsstrategi för jobb och hållbar tillväxt i hela landet.
http://www.regeringen.se/livsmedelsstrategin
Regeringen Näringsdepartementet (2017). En livsmedelsstrategi för Sverige − fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet.
Regeringens proposition 2016/17:104. Stockholm.
Regeringskansliet Näringsdepartementet (2017). En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet.
Kortversion av regeringens proposition 2016/17:104. Stockholm.
Regeringskansliet Näringsdepartementet (2017). En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet Regeringens handlingsplan. Stockholm.
http://www.regeringen.se/49192c/contentassets/13f0fe3575964442bc51816493165632/handlingsplan_lms_1702072.pdf [2017-05-05]
Regeringskansliet Näringsdepartementet (2017). Faktablad: Regeringen presenterar ett första åtgärdspaket kopplat till livsmedelsstrategin. Artikel nr: N2017.5
http://www.regeringen.se/490695/contentassets/6eb7064097d44119ac0d1ae68b87b98f/regeringen-presenterar-ett-forstaatgardspaket-kopplat-till-livsmedelsstrategin.pdf [2017-04-14]
Regeringskansliet Näringsdepartementet (2017). Faktablad: Åtgärdspaket 2 för livsmedelsstrategin är på plats. Artikel nr: N2017.10
http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2017/03/atgardspaket-2-for-livsmedelsstrategin-ar-pa-plats/ [2017-05-06]
Regeringskansliet Näringsdepartementet (2017). Sven-Erik Bucht presenterade propositionen ”En livsmedelsstrategi för Sverige”.
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/en-livsmedelsstrategi-for-jobb-och-hallbar-tillvaxt-i-hela-landet/
Regionförbundet Kalmar län, (2016). Regionala livsmedelsstrategier från norr till söder.
http://www.rfkl.se/sv/Verksamheter/NaringslivTillvaxt/Livsmedelsstrategi/Nyheter/regionalastrategier/ [2017-04-06]
Senast uppdaterad: 2016-12-09
SOU (2015). Attraktiv, innovativ och hållbar - strategi för en konkurrenskraft
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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

