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Yttrande 

Projekt Nationell kompass – för mat, dryck och lokal 

livsmedelskedja 

Hushållningssällskapens Förbund har beretts möjlighet att yttra sig över Jordbruksverkets utredning 

rörande Projekt Nationell kompass. Yttrandet har skrivits av Theodor Landén Rhodin, 

projektkoordinator med utbildning i juridik och Ida Mackegård, projektledare och 

växtodlingsrådgivare med utbildning i biologi/agronomi. 

Följande personer har lämnat synpunkter: 

Ida Lindman, turismrådgivare och sammankallande i Hushållningssällskapets Mat-team, utbildning 

inom turismutveckling och landsbygdsutveckling 

Christina Milén Jacobsson, projektledare och landsbygdsutvecklare Hushållningssällskapet Västra, 

ledamot i Landsbygdsnätverket 

Sammanfattning 

Hushållningssällskapet ser positivt på satsningen Nationell kompass. Vi anser att ni identifierat 

viktiga behov och infallsvinklar, och tror att denna form av samordning är en positiv utveckling. 

Vi ser även ett potentiellt problem i att ledning och styrning av projektet nästan exklusivt sker inom 

myndighetsvärlden. Se svar i bilaga ”Svar, missiv Nationell kompass”. 

Stockholm 2023-01-27 

Bo Selerud 

Förbundsdirektör 

Hushållningssällskapens Förbund 

2023-01-27
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Svar, missiv ” Projekt Nationell kompass – för mat, dryck och 

lokal livsmedelskedja" 

- Beskriver ansökan ett identifierat behov?
Gällande behovsanalys är det bra att ni identifierat behovet av kunskapsöverföring mellan
aktörer och insatser i olika delar av landet. Mycket viktig fråga. Bra analys även i övrigt.

- Har projektet förutsättningar att leda till god måluppfyllelse?
Målen är lite vaga, svårt att utvärdera om projektet blir lyckat eller inte.

- Är det rimligt att staten genom Jordbruksverket driver projektet?
Ja, men vi ser ett problem i att styrgrupp, behovsformulerade aktörer och processledning
bemannas uteslutande av myndigheter. Om målet verkligen är att nå ut till målgrupperna bör
näringarna som påverkas även ha möjlighet att ge input till projektets genomförande och
styrning.

Det finns en risk för dubbelarbete, i och med att Landsbygdsnätverket har ett uppdrag som
verkar överlappa med Nationell kompass på vissa sätt. Därför anser vi att det vore värdefullt
med en stark kommunikation mellan arbetsgruppen/ledningen i Nationell kompass och
Landsbygdsnätverket.

Övriga tankar och inspel: 
• Bra med synergier gällande Traditionell Småskalig Matkultur, det behöver utvecklas och inte

arbeta i stuprör.

• Bra med stärkt samarbete med näringen.

• Bra med fokus på levande landsbygd, ett brett perspektiv är vad som behövs.

• Det är viktigt att dra nytta av tidigare resultat, mycket jobb har redan gjorts.

• Målet gällande hållbar turism – hur kopplar det till projektet i övrigt? Enbart måltidsturism?

• Gällande avsnittet Några Fler Spaningar – det finns en risk i att identifiera trender innan

arbetet i Kompass börjas, det kan skapa inlåsningar.

• Nya strukturer tar tid innan alla blir inkluderade

• Gällande Teknik/metoder – innovationsstöd, idag är det svårt att nå ut till små producenter.

AKIS är bra, men alla privata aktörer har inte hittat dit eller har svårt att greppa alla delar.

• Projekt och anbud skall bli färre men då med större omsättning. Färre aktörer får då möjlighet

att hjälpa till med sina kompetenser. Större projekt har även fördelar, exempelvis blir inte

administrationen lika omfattande.
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