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KSLA:s portalparagraf: 
 
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och 
praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill 
knuten verksamhet. 
 
 
 
 

Författarna ansvarar själva för innehåll och slutsatser i rapporten. Dessa 
behöver nödvändigtvis inte vara KSLA:s.   
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Sammanfattning 

Denna rapport innehåller en kartläggning och sammanfattning av de regionala 

livsmedelsstrategier som finns runt om i Sverige. Bakgrunden är att Sveriges nya 

regering i och med regeringsförklaringen i oktober 2014 fastslog att en nationell 

livsmedelsstrategi ska tas fram. Sedan 2013 bedrivs konkurrenskraftsutredningen 

vars uppgift är att utreda det svenska jordbrukets konkurrenskraft och 

utvecklingsmöjligheter. Detta ledde till att Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 

(KSLA) och Kommittén för Lönsam Uthållig Primärproduktion (LUPP) tog 

initiativet till att kartlägga nuläget gällande regionala livsmedelsstrategier. För 

arbetet svarade två agronomstudenter med inriktning landsbygdsutveckling vid 

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). 

 

Utöver kartläggningen ger rapporten en inblick i de regionala strategier som finns. 

Metoden som användes var dels att utifrån länen identifiera och ta personlig kontakt 

med aktörer vilka kunde tänkas vara inblandade i en eventuell regional 

livsmedelsstrategi, så som länsstyrelser, regioner, regionförbund, landsting och andra 

intresseorganisationer eller företagarföreningar. Sedan följde eftersökningar på 

internet och bland dokument. Aktörernas egna svar i kombination med 

eftersökningar av studenterna gav en inblick i hur det ser ut i respektive län/region. 

Resultatet är att 5 av 21 län har, 6 av 21 län inte har och 10 av 21 län är på gång. 

Inblicken i de befintliga strategierna svarar på frågor som varför den har tagits fram, 

hur den har tagits fram, vilka mål som finns, vilka aktörer som varit inblandade med 

mera. 

 

Att en sådan stor andel av länen är på gång eller redan har en strategi tyder på ett 

befintligt intresse. Många av strategierna är i mångt och mycket lika varandra när det 

gäller vad målen handlar om, trots att några mer särskiljande mål även finns. De 

flesta uppger sig vilja inkludera samtliga berörda aktörer i framtagandet av strategin 

och vill i genomförandet satsa på samverkan. Anmärkningsvärt är den positiva ton 

som finns när man talar om jordbruk i strategierna. Jordbrukets koppling till 

livsmedelssektorn som en betydande näring tycks höja värdet på jordbruket. I de 

olika länen/regionerna är det olika aktörer som har varit drivande i frågan kring att ta 

fram en regional livsmedelsstrategi. I vissa fall är det ett regionalt nätverk, i andra 

länsstyrelsen eller LRF. Några län/regioner har haft en livsmedelsstrategi länge 

medan andra knappt har funderat över det. En del uttrycker att det är fördelaktigt att 

ha en regional strategi före det kommer en nationell medan andra säger sig invänta 

en nationell för att då kunna avgöra vad det är man ska arbeta för. 
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Inledning 

Denna rapport utgör en översikt och sammanfattning av de regionala livsmedelsstrategier 

som finns runt om i Sverige. Rapporten är skriven med utgångspunkt i att Sveriges 

regering har efterfrågat en nationell livsmedelsstrategi och en, i samband med detta, startad 

konkurrenskraftsutredning. Det finns ingen entydig definition av vad en livsmedelsstrategi 

är eller vad den bör innehålla. Vad kan de regionala livsmedelsstrategierna ge svar på? 

Genom att undersöka vilka som har, vilka som inte har och vilka som är på väg att skaffa 

samt få en överblick i vad de innehåller går det att få en värdefull insikt i hur ämnet 

hanteras på regional nivå. Detta kan sedan sättas i relation till utformningen av en nationell 

livsmedelsstrategi. 

 

Det är viktigt att ta hänsyn till hur det ser ut på regional nivå. Det ger nämligen svar 

på vilket intresse och redan påbörjat arbete som finns ute i regionerna. Varför har de 

utformat livsmedelsstrategier, vad anser de är viktigt i respektive region vad gäller 

livsmedelssektorn, vilka möjligheter ser de, vad anser de att en livsmedelsstrategi ska 

uppnå och hur implementeras den samt mäts effekter? 

 

Bakgrund 

I det nationella valet 2014 fick Sverige en ny regering. I regeringsförklaringen den 

tredje oktober kunde vi höra följande uttalande: 

 

”En långsiktig livsmedelsstrategi tas fram för att öka matproduktionen i Sverige och 

stödja ökad svensk och ekologisk matkonsumtion.” 

 

Konkurrenskraftsutredningen var redan sedan innan igång med att analysera det 

svenska jordbrukets och trädgårdsnäringens konkurrenskraft och visa på de 

utvecklingsmöjligheter som den svenska jordbruks- och trädgårdsnäringen har. 

Utredningen kommer även att ta fram förslag till en strategi för en livskraftig 

jordbruks- och trädgårdsproduktion. 

 

Tidigare regering arbetade med mat inom en satsning som kallades för Sverige – det 

nya matlandet. Denna satsning var en vision med mål om bättre lönsamhet för 

Sveriges bönder, odlare och producenter. Landsbygdsutveckling, fördubblad 

livsmedelsexport, fler turister som besöker Sverige för den goda matens skull, bättre 

offentliga måltider och fler högklassiga restauranger var slagord. Men syftet var även 

att sätta fokus på unika smaker, upplevelser, produkter och människor. En del av 

visionen var även att marknadsföra Sveriges matkultur utomlands.  

 

Ett mål med satsningen torde ha varit att inspirera till politiska initiativ ute på 

regional nivå. Tydliga politiska signaler får regionala aktörer att agera vilket har tagit 

sig uttryck i de regionala livsmedelsstrategier som finns. 
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Syfte, mål och frågeställningar 

Rapportens syfte är att göra en kartläggning av de regionala livsmedelsstrategierna i 

Sverige: vilka har, vilka har inte och vilka är på väg att ta fram en? Denna ska 

förhoppningsvis kunna bidra till beslutsunderlag i konkurrenskraftsutredningen och i 

sin tur till en eventuell nationell livsmedelsstrategi. 

 

Ett mål är att få en inblick i de befintliga regionala livsmedelsstrategierna. För att nå 

detta har vi utgått från dessa frågeställningar när vi har hanterat vårt material: 

 

 Hur har den regionala livsmedelsstrategin tagits fram? 

 Hur länge har den funnits? 

 Vilka har varit inblandade i strategins utformning och varför? 

 Varför har strategin tagits fram? Drivkrafter? 

 Vilka mål har utformats? Hur mäts de? Finns några uttalade målgrupper? 

 Hur ska implementeringen ske? 

 Vilka resurser har avsatts? 

 Vad har varit svårt respektive lätt i framtagandet av strategin? 

 Har det skett någon utvärdering? 

 Vad kallas ”strategin”? Till exempel utvecklingsplan, handlingsplan, 

måldokument eller annat? 

Metod 

Projektet startade med en workshop där frågeställningar utformades och grunden för 

projektet lades. Projektet avslutades sedermera även med en workshop där projektets 

resultat presenterades och diskuterades. Dessa hölls på Kungliga Skogs- och 

Lantbruksakademin (KSLA). Närvarande var Magnus J Stark från KSLA, Lovisa 

Forsell från Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) samt författarna till denna rapport; 

Maria Jönsson och Elvira Forsström, två agronomstudenter från Sveriges 

lantbruksuniversitet (SLU). På den avslutande workshopen närvarade även Åke 

Bruce (KSLA) och Erik Gullers, agronomstudent (SLU). Magnus J Stark har 

handlett arbetet. 

 

För att svara på frågeställningarna behövdes först en kartläggning göras av vilka 

intressenter som kan tänkas finnas på regional nivå. Vi kom fram till att det är dels 

länsstyrelser, landsting och regionförbund/regioner men även intresseorganisationer 

som LRF och företagsorganisationer. Sveriges styre är uppdelat i kommuner, 

landsting och staten. Sverige har en asymmetrisk regional samhällsorganisation där 

ansvaret för den regionala utvecklingen ser ut på olika sätt och därför är svår att få en 

övergripande bild av. Ansvaret ligger hos tio regioner, sju samverkansorgan 

(regionförbund) och i fyra län hos länsstyrelsen. Vem som har ansvar för den 

regionala utvecklingen varierar alltså inom landet med något olika roller: 
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 Länsstyrelsen – Sverige består av 21 län och alla har en länsstyrelse, vilka är 

statens regionala företrädare och fungerar som en länk mellan länen och 

staten. Länsstyrelsen ansvarar bland annat för naturvårdsfrågor och regional 

samhällsplanering. 

 

 Landsting och regioner - det finns 20 landsting/regioner i Sverige. Av 

landstingen är det nio stycken som har ett utökat ansvar för regional 

utveckling och därmed har rätt att kalla sig regioner, även om de formellt är 

landsting. Landstingen och regionerna ansvarar för uppgifter som är 

gemensamma för stora geografiska områden och som ofta kräver stora 

ekonomiska resurser, till exempel hälso- och sjukvården och att stärka 

regionernas tillväxt och utveckling. Dessa landsting är Gävleborg, Halland, 

Jämtland, Jönköping, Kronoberg, Skåne, Västra Götaland, Örebro och 

Östergötland. Gotland är en kommun med landstingsuppgifter och regionalt 

utvecklingsansvar och har också rätt att kalla sig region. Landstingen i dessa 

län tar över ansvaret för regional utveckling, vilket innebär att det 

kommunala samverkansorganet (regionförbundet) i dessa län upphör. 

 

När vi i november och december 2014 skrev stora delar av denna rapport fanns 

endast fyra regioner i Sverige. Från årsskiftet 2014/2015 har det bildats sex 

ytterligare regioner. Ovanstående information utgår alltså från förändringen som 

skedde 2015. Eventuella feltolkningar från författarnas sida kring vilka som utgör en 

region och inte kan alltså ha att göra med denna förändring som nu skett. Vi har dock 

givetvis försökt undvika missförstånd av den sorten. 

 

 Regionförbund – är kommuner som är organiserade på regional nivå i 

självständiga förbund. Den juridiska formen är ideell förening eller 

kommunalförbund. I några fall använder man regionbegreppet för att 

beskriva sig själva, exempelvis Region Dalarna, Regionförbundet i Kalmar 

län, Region Värmland eller Region Västerbotten. Även om dessa regioner 

samverkar med respektive länsstyrelse så har de inte övertagit deras ansvar 

för regional utveckling på det sätt som sker i de ovan bildade regionerna. 

 
 Intresseorganisationer – organisationer kan vara ideella eller ekonomiska 

men gemensamt är att de finns för att främja sina medlemmars intressen. 

Inom jordbrukssektorn är Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) en stor aktör 

med intresse inom livsmedelsproduktionen i Sverige. LRF är en ideell 

förening men med både individmedlemmar och organisationsmedlemmar, 

varav de senare utgörs av ekonomiska föreningar. LRF:s regionala arbete 

sker i 17 regionförbund. Livsmedelsföretagen är en ideell organisation som 

också har intresse i Sveriges livsmedelsindustri. 

 

Arbetet inleddes med att utifrån länen identifiera personer som kunde tänkas ha 

information att bidra med till arbetet. Kontaktuppgifter söktes på länsstyrelsernas 

hemsidor och samtal ringdes till regionförbund, landsting/regioner och länsstyrelser. 

Vidare mejlades samtliga lantbruksdirektörer på länsstyrelserna samt LRF kontors 
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kommunikatörer.  I slutet av arbetet övergick kontakten till att ske främst genom 

mejl. I mejlet förklarade vi vårt ärende och arbete och bad dem svara på en del av 

våra frågeställningar direkt i mailet men bad dem även bifoga dokument som kunde 

hjälpa oss att få svar på våra frågor. Dokumenten varierade mellan tydliga 

strategidokument och utvecklingsplaner för regionen men även dokument från 

projekt kopplade till ämnet mat som utförts i länet/regionen. Vid uteblivet svar eller 

behov av förtydligande ringde vi också de olika aktörerna. 

 

Rapportens disposition är som sådan att innehållet är redovisat i uppdelning efter län. 

Två regioner utgör undantag från länsuppdelningen och vi har därför valt att lägga 

dem sist i dokumentet. Under respektive län kan ni läsa om följande rubriker:  

 

 Nuläge 

 Syfte och mål 

 Tillvägagångssätt 

 Andra initiativ 

 Lärdomar 

 Kontaktuppgifter och länkar 

Nuläge beskriver regionens nuvarande situation i ämnet livsmedelsstrategi, vad som 

görs eller inte görs. Syfte och mål med strategin (eller dylikt) tas upp om sådana 

finns, detsamma gäller tillvägagångssätt. Under andra initiativ tar vi upp det som 

görs istället för eller utöver en strategi. Även fast det inte finns en uttalad strategi 

finns många gånger andra eller liknande projekt som har med livsmedel att göra. 

Rubriken lärdomar finns eftersom en del regioner har lämnat sina åsikter om arbetet 

med att ta fram en strategi; svårigheter, utmaningar, möjligheter med mera. 

 

Under respektive län har vi även skrivit in kontaktuppgifter samt länkar. De 

kontaktpersoner som angivs är på något sätt ansvariga för eller har kunskap om 

länets/regionens arbete med en livsmedelsstrategi eller liknande. Länkarna som finns 

bifogade är antingen dokument eller internetsidor där de initiativ som har beskrivits 

finns och som vi har utgått ifrån i arbetet med rapporten. I samtliga fall har det inte 

funnits internetsidor att länka till och i de fallen har vi istället refererat till de 

personer eller organisationer som vi har haft kontakt med och som har delat med sig 

av dokumenten i annan form till oss. 

 

Avgränsning 

Arbetet som har utgjort denna rapport är begränsat av tidsskäl. Arbetet har utförts av 

två praktikanter vid Sveriges lantbruksuniversitet inom ramarna för kursen 

Kvalificerad agronompraktik, 7,5 högskolepoäng. Med insikten att det är svårt och 

ytterst tidskrävande att täcka in samtliga initiativ som finns så reserverar vi oss för 

risken att inte alla dessa har kommit till vår kännedom. Vi har strävat mot ett 

konsekvent arbetssätt och ”rättvist” undersökande inom alla regioner. Dock så 

medför tidsramarna att informationssökandet måste sluta någonstans. Urvalet i 

rapporten beror på författarna. Åsikter som uttrycks är också författarnas och inte 

KSLA:s.  
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Sammanställning av regionala 
livsmedelsstrategier, efter län 

Översikt 

 

Län Har På gång Har inte 
    

Blekinge   X 

Dalarna  X  

Gotland  X  

Gävleborg  X  

Halland X   

Jämtland X   

Jönköping  X  

Kalmar  X  

Kronoberg  X  

Norrbotten  X  

Skåne   X (dryckesstrategi) 

Stockholm   X 

Södermanland X   

Uppsala   X 

Värmland  X  

Västerbotten X (LRF)   

Västernorrland  X (LRF)  

Västmanland   X 

Västra Götaland X   

Örebro   X 

Östergötland  X  

    

Övriga    

Region Småland  X  

Österbotten, 

Finland 

X   

 
 
 

– 5 av 21 län har 

– 10 av 21 län är på gång 

– 6 av 21 län har inte  
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Geografisk spridning 

 

Ljusblå = har 

Mörkblå = på gång 

Röd = har inte 

Figur 1 Geografisk spridning enl. län. Illustration: Erik 

Gullers 
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Blekinge 

Nuläge 
Det finns ingen livsmedelsstrategi i Blekinge län. Enligt Region Blekinge finns ingen 

livsmedelsstrategi och de uppger att de inte har något ansvar för att göra detta. LRF 

Sydost håller på att ta fram en framtidsstudie för de gröna näringarna som ska vara 

färdig i mars 2015. Länsstyrelsen i Blekinge hänvisar till LRF:s initiativ. De säger att 

de inte har arbetat med frågan eftersom det inte hör till länsstyrelsens uppdrag som 

de får från regeringen. Däremot hävdar de att det är möjligt att de engagerar sig 

senare om LRF fortsätter med frågan. Länsstyrelsen menar att målen med en strategi 

är och bör vara opreciserade till dess att bakgrund och problemformulering är 

klargjorda. 

 

Syfte och mål 
- 

 
Tillvägagångssätt 
- 

 
Andra initiativ 
- 

 
Lärdomar 
- 

 

Kontaktuppgifter 
Region Blekinge 

Peter Ratcovich 

T.f. chef regional utveckling 

E-post: peter.ratcovich@regionblekinge.se 

Telefon: +46 455 30 50 22 

 

Länsstyrelsen Blekinge 

Birgitta Jonasson 

Avdelningen för Samhällsutveckling 

E-post: Birgitta.Jonasson@lansstyrelsen.se 

Telefon: 010-2240156, 070-8181601 

 

LRF Sydost 

Kicki Svensson 

E-post: kicki.svensson@lrf.se 

Telefon: 0470-70 36 51 

 

Länkar 
LRFs initiativ: Aktuellt arbete livsmedel - 

http://www.lrf.se/mitt-lrf/regioner/sydost/aktuellt-arbete/livsmedel/  

mailto:peter.ratcovich@regionblekinge.se
http://www.lrf.se/mitt-lrf/regioner/sydost/aktuellt-arbete/livsmedel/
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Dalarna 

Nuläge 
Det finns ingen livsmedelsstrategi i Dalarnas län i dagsläget, men det kan sägas vara 

på gång. Det som ligger närmast en regional livsmedelsstrategi är ett initiativ från 

LRF Dalarna. De ansåg det vara problematiskt med den nedåtgående trenden i 

produktionen inom flera områden i Dalarna. I framtagandet av en regional 

utvecklingsplan har LRF Dalarna genomfört en förstudie med 17 telefonintervjuer 

med aktörer inom regionen. En analys av nuläget har gjorts samt en SWOT-analys 

med tillhörande åtgärder. Fyra personer är ansvariga för arbetet med 

livsmedelsstrategin: Anita Boman Daniels, Catharina Engblom, Nina Nurmesniemi 

och Pirjo Gustafsson. Länsstyrelsen i Dalarna har inte någon livsmedelsstrategi på 

gång utan säger sig avvakta en nationell strategi. Region Dalarna har inte heller 

någon livsmedelsstrategi. I deras regionala utvecklingsstrategi Dalastrategin – 

Dalarna 2020 finns lantbruk omnämnt en gång och då som något som innefattas i 

arbetet med landsbygdsprogrammet. Det sägs att lantbruket ska vara 

konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart samtidigt som den ekologiska 

produktionen ska öka och natur- och kulturlandskap bevaras. Ansvaret för detta 

hänvisas dock till länsstyrelsen. 

 

Syfte och mål 
LRF Dalarnas vision är att värdet i primärproduktionen ska fördubblas till år 2020. 

De har specifika mål inom områdena animalieproduktion, vegetabilieproduktion, 

offentlig upphandling, livsmedelsförädling och konsumentområdet. Generellt gäller 

mål om ökad produktion, kompetens, utveckling, företagande, samarbete och 

effektivitet.  

 

Tillvägagångssätt 
- 

 
Andra initiativ 
Länsstyrelsen har hittills bedrivit projektet Matlandet Dalarna inom ramarna för 

Sverige – det nya matlandet. Syftet med projektet var att utveckla den lokala 

produktionen och det lokala hantverket i Dalarna. 

 

Lärdomar 
- 

 
Kontaktuppgifter 
LRF Sandviken 

Pirjo Gustafsson 

E-post: pirjo.gustafsson@lrf.se 

Telefon: 026-24 59 77 

 

Länkar 
Finns ej att tillgå via nätet. Kontakta Pirjo Gustafsson på LRF för mer information.  
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Gotland 

Nuläge 
Det finns i nuläget ingen livsmedelsstrategi i Gotlands län, däremot finns det planer 

på att utforma en strategi. Region Gotland och länsstyrelsen ska arbeta tillsammans i 

arbetet med en livsmedelsstrategi. 

 

Syfte och mål 
Anledningen till att Region Gotland vill skapa en strategi är att de ser ett behov av att 

tänka till och värdera vilka förutsättningar, utmaningar och möjligheter som finns på 

Gotland. Omvärldsanalys, eventuella samarbeten både inom och utanför ön och hur 

dessa ska se ut ses som viktiga frågor. Själva arbetet med att ta fram en strategi är i 

sig en anledning då det kommer att skapa en ökad kunskap om de olika aktörernas 

förutsättningar och behov. Genom denna förståelse och kunskap är förhoppningen att 

det ska skapas värden och lösningar som kan bli starka över tiden. 

 

Gotland blev utsedd till Matlandethuvudstad 2013. Region Gotland nämner i 

dokumentet Vision Gotland 2025 att Gotland fortfarande har en viktig bas i näringar 

som jordbruk, livsmedel, sten, trä med mera. Dessa näringar säger de kan utgöra en 

viktig grund för tillväxt och förnyelse inom det gotländska näringslivet. Gotland har 

viktiga näringar inom besöksnäringen, småskalig livsmedelsindustri och kreativa 

näringar. De skriver att det är nödvändigt att det dels finns väl fungerande 

stödfunktioner från samhällets sida och dels en arbetsform inom dessa näringar som 

främjar såväl samverkan som konkurrens på en och samma gång. Detta är 

nödvändigt för att det ska kunna skapas en ökad dynamik och förstärkt 

konkurrenskraft. Utifrån detta tolkar vi att det finns ett stort intresse i Gotland kring 

att utforma en livsmedelsstrategi. 

 

Marknaden de tänker att en strategi ska riktas till är generellt hemmamarknaden 

(Gotland), men den nationella marknaden är också viktig. De menar att det är en 

anpassningsfråga; vilken produkt, vilket företag och vilken fas företaget är i. För 

enskilda företag kan exportmarknaden vara viktig redan idag. Om de har en strategi 

att jobba mot kan denna prioritering ändras, till exempel genom nya samarbeten. 

Vilka mål och hur dessa ska utvärderas får den framtida planeringen utvisa, men 

utvärdering anses viktigt. 

 

Tillvägagångssätt  
I arbetet med att ta fram denna strategi kommer Region Gotland och länsstyrelsen att 

vara med. De planerar att ha ett möte kring detta där tanken är att det ska fastslås 

ramar och planer. Planeringen får utvisa hur livsmedelsstrategin ska tas fram, vilka 

som ska inkluderas och varför. Men tanken är att den ska vara bred och att 

synpunkter, behov och tankar från hela kedjan från jord och hav till bord ska 

inkluderas. I framtagandet av strategin vill de förstå vilken status aktörerna har på 

ön. De tänker att representanter för primärnäringen så som LRF, förädlare, 

restauranger, handel, grossister, besöksnäring, konsumenter med flera ska vara 

delaktiga. Representanter för berörda branscher och samlingsorganisationer inom 

näringen menar de är bra att ha med. 
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Andra initiativ 
Gotland har en förening, Goda Gotland, vilka har påbörjat arbetet för att bli en 

ekonomisk förening. Under Goda Gotland arbetar och samverkar gotländska företag 

kring att öka synlighet och tillgänglighet för utbudet av gotländskt producerad mat 

och råvaror gentemot konsumenter, offentligt kök och butiker. De driver bland annat 

projektet Närproducerat Gotland. Detta projekt syftar till att stärka gotländska 

matproducenters position inom offentliga kök, såsom skolor och äldreboenden, samt 

i butik.  

 

Lärdomar 
- 

 

Kontaktuppgifter 
Region Gotland 

Karin Farinder, näringslivsstrateg 

E-post: karin.farinder@gotland.se 

Telefon: 0498-26 94 99 

 

Länkar 
Vision Gotland 2025 – 

http://www.gotland.se/38064 

Goda Gotland – 

http://www.godagotland.se/?page_id=16 

  

http://www.gotland.se/38064
http://www.godagotland.se/?page_id=16
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Gävleborg 

Nuläge 
Det finns än så länge ingen uttalad strategi i Gävleborgs län men Region Gävleborg 

är på gång att utforma en. De har inte haft någon samlad strategi för att arbeta 

specifikt med mat och livsmedel tidigare utan det har ingått i en strategi för kulturella 

och kreativa näringar. 

 

Lokal mat i Gävleborg är en förstudie som ska fungera som ett underlag för ett 

strategiskt arbete med att utveckla den lokala matproduktionen. Den har tagits fram 

på uppdrag av Region Gävleborg. Ett fristående konsultföretag som heter Kontigo 

har gjort utredningen och tagit fram dokumentet. Denna förstudie gjordes 2013 och 

tar upp hur de ska arbeta med frågorna kring lokal mat både hållbart och långsiktigt. 

Den utgår från varför de ska satsa, vilka aktörer som ska vara med, vad de ska satsa 

på och hur detta kan stöttas. Det anser att det är ett väldigt komplext område men 

tycker att en bred bild krävs för att sedan kunna anpassa insatser och samverkan efter 

förutsättningarna. Denna förstudie har mynnat ut i ett pågående regionalt arbete som 

nu fått beviljat regionala tillväxtmedel och väntar på beslut från ERUF. 

 

Förstudien tar upp en del utmaningar och möjligheter för den lokala maten i 

Gävleborg. Till exempel ses en utmaning för företagen att nå lönsamhet i 

verksamheten och bli konkurrenskraftiga på marknaden, vilket gäller små- och 

storskaliga aktörer i alla branschsegment men framförallt för de småskaliga. En stor 

möjlighet och potential ser de i att integrera lokal mat i besöksnäringen. Det finns 

redan en naturlig koppling till vissa besöksnäringar men den kopplingen har potential 

att öka och bli en naturlig del i all besöksnäring. Ytterligare ett problem som lyfts i 

förstudien är bristen på effektiva logistiklösningar och distribution för de småskaliga 

producenterna. Detta begränsar möjligheterna att nå ut med produkterna till 

detaljhandeln. 

 

Syfte och mål  
Region Gävleborg har noterat den tillväxtpotential som finns, dels i näringarna i sig 

och dels i deras utveckling som ett led i att öka regionens attraktionskraft. Det finns 

en mycket stark politisk vilja att utveckla området enligt Region Gävleborg. 

 

I förstudien tas det upp att den lokala maten har potential att tillföra värde till 

befintliga besöksmål i länet. Om man laddar andra varumärken med lokal mat 

förstärker de varandra och skapar ytterligare anledningar att som turist besöka 

Gävleborg. Ett ökat utbud av lokal mat och förädlade livsmedelsprodukter tas också 

upp som förutsättningar för ökad konsumtion och försäljning via den lokala handeln, 

restauranger eller offentliga kök. Export av lokala livsmedelsprodukter är en annan 

möjlighet. Det konstateras även att en seriös regional strategi i sig kan stärka 

producenterna och ge dem, branschaktörer, föreningar och nätverk en ökad 

legitimitet genom att näringen betraktas som en tillväxtbransch och att företagarna 

ses som ”riktiga” företagare. Andra effekter som kan uppnås handlar om 

landsbygdsutveckling och möjligheterna att bevara ett rikt odlingslandskap och 

kulturarv. Till sist tas offentlig upphandling upp och att det går att få en högre 

kvalitet och nya värden i den offentliga måltiden om upphandlingen sker med små 

lokala leverantörer.  
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Förstudien har visat på vad Gävleborgs län bör satsa på i en kommande strategi för 

lokal mat. De tar upp är att det är viktigt att förhålla sig till vilken riktning som 

finansieringskällorna för genomförandet av strategin kommer att ha och om det är 

från nya Landsbygdsprogrammet så är det svårt att säga säkert exakt vilken 

inriktning det blir. Kontigo anser att smart specialisering är av vikt, med detta menas 

att en strategisk utvecklingsprocess genomförs utifrån den riktning som passar 

regionens utvecklingspotential bäst; baserat på regionens tillgångar och resurser. 

Smart specialisering handlar i detta sammanhang om att de olika aktörerna som de 

har identifierat under förstudien ska arbeta tillsammans för att utveckla insatser som 

stärker såväl utbud som efterfrågan på lokal mat. 

 

Vidare anser de att: 

 

 Strategin bör vara långsiktig (2020). 

 Den bör fokusera på strukturförändring (låg lönsamhet hos producenter – 

utveckla relevanta insatser med fokus på ökat utbud och efterfrågan på 

produkter av hög kvalitet.) 

 Adressera verkliga problem och affärsmöjligheter: de tydligaste resultaten 

ges av insatser som ligger nära företagens verksamheter och affärer. Konkreta 

insatser som identifierar och adresserar verkliga problem, utmaningar, 

möjligheter för företag i olika branscher har störst möjlighet att skapa tillväxt 

hos producenterna. 

 Bygga vidare på det arbete som redan pågår i länet och inte bygga en parallell 

struktur. Något nytt bör tillföras, nya perspektiv på utveckling inom näringen.  

Detta leder till tre insatsområden som Kontigo formulerat. Det övergripande syftet 

kan sägas vara att bidra till stärkt konkurrenskraft och ökad lönsamhet i näringen. De 

tre insatsområdena är: 

 

 Ökad attraktionskraft för besöksnäringen 

 Ökat utbud och försäljning av lokal mat 

 Livsmedelsprodukter och utveckling av produkter och företag med 

exportpotential. 

I förstudien talar de om möjligheter för export till andra delar av Sverige eller andra 

länder men att detta ställer mycket stora krav på den enskilda företagaren. De allra 

flesta företagarna inom livsmedelsproduktion är inriktade på den lokala marknaden 

och möter utmaningar i att utveckla sin produktion, marknadsstrategi med mera. 

Kontigo anser att sektorns utveckling kräver att företagen vågar ta ett steg mot att 

utvecklas och växa på marknader utanför Gävleborg. 

 

Tillvägagångsätt 
I strategin kommer det ske ett arbete med alla sex fokusområden i Sverige – det nya 

Matlandet (offentlig mat, primärproduktion, förädlad mat, matturism, restaurang och 

handel) och arbeta för att skapa en regional plattform för arbetet, utveckla Gävleborg 

som en gastronomisk region och satsa på export och kvalitet. 
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Flera målgrupper är tänkta att ingå: producenter/företagare, blivande företagare, 

innovationssystemet/stödsystemet, offentlig sektor, upphandling/beställning, 

angränsande näringar (besöksnäring), konsumenter, restaurang och handel. Arbetet 

har ett tydligt hållbarhetsfokus. Satsningen kommer att drivas av föreningen 

MatVärden, men i nära samverkan med Region Gävleborg för att förstärka effekterna 

och tillsammans utveckla så mycket de kan. De väljer att låta MatVärden driva 

projektet eftersom de sägs besitta en stor kompetens och ett befintligt mycket brett 

nätverk i och utanför regionen. Projektet kommer totalt att ha drygt 10 miljoner 

kronor över 3 år och ha 4 projektanställda. 

 

Andra initiativ 

Länsstyrelsen i Gävleborg har arbetat inte arbetat med någon livsmedelsstrategi men 

har arbetat med mat i andra arbeten och projekt. Bland annat har de inom Regionala 

Serviceprogrammet drivit på kommunernas arbete med aktuella 

varuförsörjningsplaner. Det är ett arbete som de även kommer att ha ett 

utvecklingsprojekt inom även fast frågorna om kommersiell service övergick till 

Region Gävleborg vid årsskiftet. 

De har även haft ett större matprojekt i länet som hetat Hälsingelivs. Vilket kommer 

att fortsätta i någon form men har bytt namn till Matvärden, eftersom de arbetar i 

båda länets landskap. 

Lärdomar 

- 

 
Kontaktuppgifter 
Region Gävleborg 

Anna Beminge Linde 

E-post: anna.beminge.linde@regiongavleborg.se 

Telefon: 026-650 225 

 

Länsstyrelsen 

Berit Löfgren, Enhetschef Landsbygd och tillväxt 

E-post: Berit.Lofgren@lansstyrelsen.se 

Telefon: 010-2251436 

 

Länkar 
Förstudie Lokal mat i Gävleborg - 

http://gammal.regiongavleborg.se/download/18.3ff7f3d6140e3c2110180002899/F%

C3%B6rstudie+lokal+mat+i+G%C3%A4vleborg+130830.pdf 

Hälsinge livs – 

http://www.halsingelivs.se/home  

http://gammal.regiongavleborg.se/download/18.3ff7f3d6140e3c2110180002899/F%C3%B6rstudie+lokal+mat+i+G%C3%A4vleborg+130830.pdf
http://gammal.regiongavleborg.se/download/18.3ff7f3d6140e3c2110180002899/F%C3%B6rstudie+lokal+mat+i+G%C3%A4vleborg+130830.pdf
http://www.halsingelivs.se/home
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Halland 

Nuläge  
Halland har sedan slutet av 1990-talet arbetat med regionala livsmedelsstrategier. 

Flera regionala och andra aktörer, bland andra Landstinget Hallands gröna FoU-

enhet Naturresursforum Halland, Almi Företagspartner, Länsstyrelsen Halland och 

Teknikbrostiftelsen i Lund tog initiativ till bildandet av en gemensam 

utvecklingsplattform för livsmedelssektorn under namnet MatHalland. 2003 bildades 

kommunalförbundet Region Halland som blev huvudman för det fortsatta arbetet 

med MatHalland. 2004 beslutades att livsmedel skulle ingå som ett tillväxtområde 

inom ramen för det regionala tillväxtprogrammet.  De aktiviteter som har genomförts 

hittills utgår från det övergripande uppdraget i den Regionala Utvecklingsstrategin: 

Halland Bästa Livsplatsen.  

 

Arbetet i MatHalland drevs fram till 2010 i projektform med årliga projektplaner och 

revideringar. Under perioden genomfördes två strategistudier av externa konsulter 

som innehöll genomlysning av livsmedelsbranschen i Halland baserade på intervjuer 

med företag och aktörer i branschen, omvärldsstudier och rekommendationer för det 

fortsatta arbetet. Mervärdesutveckling och innovation har varit ledord sedan starten.  

 

2011 bildades nuvarande Region Halland med ansvar för såväl sjuk- och 

hälsovårdsfrågor som regional utveckling och tillväxt. I samband med detta 

avvecklades MatHalland som begrepp och övergick till livsmedel som ett tillväxt- 

och innovationsområde.  

 

Region Halland har delat med sig av verksamhetsplanen för 2010 inför arbetet med 

denna kartläggning för att åskådliggöra insatserna. Planen är ett exempel på hur 

arbetet bedrevs med strategin. Verksamhetsplanen för 2010 byggde på genomförda 

utredningar, undersökningar, möten, workshops och kompletterande intervjuer samt 

en aktivitetsplan för genomförande av prioriterade aktiviteter.  

 

Arbetet med livsmedelsfrågorna fortsätter idag inom Region Halland och ingår under 

rubriken ”Grön Tillväxt” som ett styrkeområde i arbetet med Hallands regionala 

tillväxtstrategi som antogs under hösten 2014.  

 

 

Syfte och mål 
Anledningen till att Region Halland tidigt såg ett behov av en regional 

livsmedelsstrategi var i första hand betydelsen av den halländska 

livsmedelsbranschen för ekonomi, sysselsättning och landsbygdsutveckling. 

Utvecklingen inom livsmedelsbranschen innebar en hård konkurrens men skapade 

parallellt nya utvecklingsmöjligheter i nya konsumentefterfrågade mervärden, vilket 

de ansåg borde utnyttjas för att ta tillvara på utvecklingsmöjligheterna. Syftet enligt 

2010 års verksamhetsplan var att möta behovet av produkter och tjänster med 

mervärden, vilket krävde tydliga innovationsriktade och sammahållna satsningar. 

Tanken var också att samla bilden av Halland som ett matlän, både inom och utanför 

regionen.  
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Målgrupperna för insatserna har varit förädlingsföretag inom mat och dryck samt 

råvaruproducenter med uttalade mervärden. Exempel på övergripande 

målformuleringar för arbetet har varit: 

 

 Ökad tillväxt såväl kvantitativt som kvalitativt i företagen, 25% över den 

genomsnittliga tillväxten för företag i Halland 

 Höjd kompetensnivå, innovationsgrad och strategiskt tänkande i företagen 

 Självständiga nätverk och utvecklingsmiljöer 

 Höjd mottagarkompetens och implementering av forskning och utveckling 

hos företagen 

 Ökad samverkan och integration mellan aktörer längs hela livsmedelskedjan 

 Hållbarhets- och mångfaldsfrågorna blir en naturlig del och en tillgång i såväl 

organisationen som i att stärka konkurrenskraften i företagens produkter  

 

Tillvägagångssätt 
 
Vid genomförandet av strategin eftersträvades en delaktighet bland samtliga aktörer 

med följande insatser som exempel: 

 

 Stöd till utveckling av företagsdrivna nätverk som Signerat Halland för att 

stimulera insatser inom innovations- och affärsutveckling.  

 Upparbetning av och samverkan med FoU-miljöer. 

 Initiering av seminarier, förstudier mm  

 Initiering av innovativa projekt i företag och nätverk genom 

kontaktverksamhet och skapande av kreativa arenor och möten.  

 Stärkt samverkan med närliggande tillväxtområden som upplevelsesektorn.  

 Genomförande av årlig branschdag för erfarenhetsutbyte, inspiration och 

möten där också verksamheten redovisades, resultat demonstrerades och 

diskussioner fördes om det fortsätta arbetet 

• Informations- och erfarenhetsspridning om företag, projekt, nätverk mm, 

genom hemsida och elektroniskt nyhetsbrev   

 

I samtal med Region Halland uttryckte Hans Bergsten behov av att hitta lämpliga 

indikatorer för att även mäta de mer kvalitativa målen. De kvantitativa målen mäts 

idag i monetära termer där statistiken släpar efter något år. 

 

Andra initiativ 

- 

Lärdomar 

- 
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Kontaktuppgifter 
Region Halland 

Hans Bergsten, utvecklingsledare, avdelningen för näringslivsutveckling 

E-post: Hans.Bergsten@regionhalland.se 

Telefon: 035-17 98 03, mobil: 070-796 45 95 

 

Länkar 
Region Hallands hemsida: Livsmedel – 

http://www.regionhalland.se/utveckling-och-tillvaxt/omrade/mathalland/  

För dokumentet Mathalland: kontakta Hans Bergsten  

http://www.regionhalland.se/utveckling-och-tillvaxt/omrade/mathalland/
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Jämtland 

Nuläge 
Det finns en livsmedelsstrategi i Jämtlands län. Strategidokumentet Underlag till 

regional matstrategi innehåller både tydliga mål och strategier. Detta dokument 

utformades i juni 2012 och Region Jämtland (tidigare Regionförbund Jämtland) står 

som ”ägare”. Meningen är att strategin ska fungera som ett slags arbetsdokument 

vilket hela tiden ska kunna diskuteras för att kunna göra nya prioriteringar och nya 

aktiviteter.  

 

Uppdraget att skriva en strategi för en långsiktig utveckling i Jämtlands län med mat 

som grund utgår från projektet Mathuvudstaden Östersund 2011 och de utmärkelser 

som Sveriges regering (Matlandet-huvudstaden) och UNESCO (Creative city of 

gastronomy) har gett länet. Dokumentet arbetades fram av en strategigrupp kopplad 

till ett projekt som hette ”Östersund Mathuvudstaden 2011” med Östersunds Turist 

och Kongress byrå som projektägare. Efter avslutat projekt gick ansvaret över till 

dåvarande regionförbundet i Jämtlands län. Dock så har en mängd olika aktörer från 

både den offentliga och privata sektorn inom temat mat/gastronomi, turism och 

kultur varit involverade. Deltagande i processen var: Regionförbundet, Länsstyrelsen 

Jämtlands län, Östersunds kommun, Gaaltije (sydsamiskt center), LRF Jämtland, 

JHT (Jämtland Härjedalen Turism), Jämtland Härjedalen Turism, Eldrimner, LRF, 

Milko, Matambassadörerna i Jämtland och Härjedalen, ICA supermarket, Svensk 

Cater, Länskulturen och Nationellt Vintersportcentrum Mittuniversitet.  

 

Länsstyrelsen i Jämtland har ansvar för Eldrimner, nationellt resurscentrum för 

mathantverk, samt matskrået som är det regionala centret i Jämtlands län för stöd till 

länets mathantverkare. 

 

I processen ville aktörerna i processen använda länets styrkor inom gastronomi, mat, 

besöksnäring och kultur som utvecklingskraft, med utgångspunkt i mål, strategier 

och utvecklingsområden som finns sammanfattade i den regionala 

utvecklingsstrategin (RUS) för regionen. Upparbetade strategier fanns redan i några 

fokusområden i den regionala utvecklingsstrategin och meningen var att varje 

fokusområde skulle lägga till sina mål gällande mat i den gemensamma regionala 

matstrategin. Strategin grundades på en rad olika seminarier, workshops och 

diskussioner med personer och organisationer i de olika fokusområdena som bidragit 

till en gemensam bild av temat mat/gastronomi i Jämtlands län. 

 

Syfte och mål 
Det finns en vilja bland aktörer i Jämtlands län att organisera och driva en gemensam 

långsiktig utveckling inom området mat genom den gemensamma visionen uttryckt i 

matstrategin. Visionen är att sätta Jämtland-Härjedalen på kartan som Europas mest 

kreativa matregion. De vill nyttja och utveckla länets kombination av unika 

förutsättningar och kunnande inom bl.a. mathantverk och den koppling som finns till 

besöksnäringen. Gastronomi anses inte enbart handla om god mat utan även om att 

skapa en hållbar tillväxt för länets mat- och gastronomisektor. Hållbar tillväxt i 

regionen är beroende av ett näringsliv som levererar arbetstillfällen och 

skatteintäkter. Livsmedelsnäringen ses som en tillgång i dessa aspekter. 

Produktionen av mat anses komplex i Jämtland. Det finns en mängd olika aktörer, 
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både privata och offentliga, som är inblandade i produktionen av mat från råvara till 

färdig produkt. För att produktionen av mat ska gynna företagen i länet som lever 

direkt eller indirekt på matproduktion och förädling krävs ett samlat grepp kring 

utvecklingen. 

 

Syftet med strategin är att ge underlag för regionens prioriteringar och inriktning på 

kommande satsningar för en ökad tillväxt inom mat och gastronomi. 

 

De mål som tagits fram är fem till antalet och lyder:  

 
1. Ökad kännedom om Jämtland som matregion nationellt och internationellt 

2. Ökad lönsamhet för företag inom matbranschen i Jämtland 

3. Öka konsumtionen av jämtländska produkter på restauranger, evenemang, i 

offentliga kök och inom handeln 

4. Ökad såväl inhemsk som extern efterfrågan av jämtländska produkter 

5. Ökad förädling av jämtländska råvaror 

Målen har sin grund i regeringens strategi för Sverige – det nya Matlandet men 

omarbetat för att möta de lokala förutsättningarna.  

 

I Jämtlands strategidokument kopplas de nationella trenderna kring mat som 

utvecklingskraft ihop med en internationell trend, där mat kopplat till kultur 

(gastronomi) identifierats som en viktig potential för ekonomisk utveckling. Genom 

gastronomi ska attraktionskraften öka inom upplevelseindustrin i regionen. 

Upplevelseindustrin, i synnerhet friluftslivsindustrin, anses ha stor potential vilket 

generar inkomster till regionen. Utifrån syfte och mål kan utläsas att strategin i 

Jämtland riktar sig mot både den lokala, den nationella och den internationella 

marknaden och ser möjligheter med samtliga.  

 

Tillvägagångssätt  
De fem fokusområden som regeringen slog fast i sin vision för Sverige – det nya 

Matlandet (primärproduktion, förädling av mat, offentlig mat, restaurang och turism) 

används som samarbetsplattform för organisationer och företag i länet. Dessa 

fokusområden tillsammans med de åtta kriterier, som Östersund måste leva upp till 

inom UNESCOs ”Creative Cities Network”, är grunden till de gemensamma 

områdena för samverkan mellan organisationer och företag. Hela livsmedelskedjan 

med företag, entreprenörer och projekt från både den privata och den offentliga 

sektorn inom upplevelsenäringen med fokus på mathantverk/gastronomi och turism 

ska interageras på denna gemensamma arena. Meningen är att det ska vara en 

branschöverskridande arena med ”geografisk balans mellan stad och land” och 

mellan små och större företag. 

 

Samverkan ses som en viktig del i att skapa en kreativ miljö vilket medför ny 

sysselsättning och attraherar personer till regionen inom de organisationer som 

representerar fokusområdena i Sverige – det nya matlandet. Det ses som ett sätt att 

skapa tillväxt inom de utpekade fokusområdena. Aktörer som pekas ut som aktuella i 

en framtida samverkan, ett ”matkluster”, är privata företag, intresse- och 

branschorganisationer, offentliga organisationer på regional och nationell nivå, och 

medborgarna själva som privatpersoner. 
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För att målen i strategin ska nås har tre mindre strategier valts ut: Gastronomisk 

kommunikation, logistik och distribution samt samverkan. 

 
1) Gastronomisk kommunikation innebär att matstrategin ska stötta företag inom 

branscherna mat/gastronomi, besöksnäring och upplevelseindustrin samt 

kopplingar mellan dessa. En ökad kommunikation mellan aktörerna anses 

önskvärt. Inom strategin tas också kännedomen om jämtländsk mat utanför länets 

gränser upp, vilken har ökat i och med utmärkelser som Matlandethuvudstad och 

City of Gastronomy, och att det kan användas som värdeförstärkare i andra 

sammanhang. Tre punkter som de jobbar med: 

a) En gemensam portal mot omvärlden (turister) och syftar då på en gemensam 

hemsida (jamtland.se). Denna är tänkt att användas för fortsatt 

kommunikation av gastronomiutveckling i länet, nätverks-skapande och 

marknadsföring både nationellt och internationellt. 

b) Att jobba med media och hålla uppe det fokus Jämtland haft på sig under en 

tid på grund av ovan nämnda utmärkelser. Ökad medieexponering ses som 

önskvärt. 

c) Att jobba med nationellt och internationellt nätverksarbete. UNESCO:s 

Creative Cities Network ses som ett sätt att kunna lyfta länet nationellt och 

internationellt inom temat gastronomi och kultur, detta för att lyfta fram 

regionen och dess produkter i syfte att skapa en utökad marknad. 

 
2) Förbättrad logistik och distribution. Detta ses som en avgörande faktor för att få 

företagen att öka sin omsättning. Det har identifierats som ett av de områdena 

med störst potential för företagens tillväxt. Ambitionen är att sammanföra de 

företag som arbetar med distribution av matprodukter med de olika 

fokusgrupperna. 

 
3) Matstrategin fokuserar på de områden där de aktuella aktörerna gemensamt 

genom samverkan skapar ökad tillväxt för att nå uppsatt vision. Det är viktigt 

med en djup samverkan inom länet samt med grannregioner och internationellt 

för länets profilering inom gastronomi. Samverkan ska ske genom årligt 

återkommande evenemang samt branschöverskridande aktiviteter. Delaktighet i 

Creative Cities Network står för den internationella samverkan. 

Arbetet med att ta fram Matstrategin i Jämtland har skett i projektform med hjälp av 

EU-finansierade medel. 

 

Andra initiativ 
- 

 

Lärdomar 
Det finns ett antal utmaningar för livsmedelsbranschen och enligt aktörer i Jämtland 

finns både yttre och inre faktorer som påverkar. De yttre ses som regler och 
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lagstiftning på nationell nivå. Livsmedelslagstiftningen ses som begränsande, 

ramverket för upphandling likaså med krav på pris snarare än kvalité. 

Centraliseringen både nationellt och regionalt där storskaliga livsmedelsindustrier 

kan utarma lokala traditioner, där mat inte får kosta, är en annan utmaning. Detta 

leder till dålig lönsamhet för de som bedriver primärproduktion och 

restaurangverksamhet idag. 

 

Kontaktuppgifter 
Region Jämtland 

Dag Hartman 

E-post: dag.hartman@regionjamtland.se 

Telefon: 0706-60 73 03 

 

Länkar 
Underlag till regional matstrategi – 

http://www.ostersund.se/download/18.7c9b417513c116e5a1497a/1357733073407/D

el+1+Underlag+till+regional+matstrategi+v1.pdf 

 

Gemensam portal - Jamtland.se –  

http://jamtland.se/index.php/se/ 

 

 

 
  

http://www.ostersund.se/download/18.7c9b417513c116e5a1497a/1357733073407/Del+1+Underlag+till+regional+matstrategi+v1.pdf
http://www.ostersund.se/download/18.7c9b417513c116e5a1497a/1357733073407/Del+1+Underlag+till+regional+matstrategi+v1.pdf
http://jamtland.se/index.php/se/
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Jönköping 

Nuläge 
Det finns ingen livsmedelsstrategi i Jönköpings län. Region Jönköpings län har i 

dagsläget ingen regional livsmedelsstrategi och inga planer finns på att ta fram en. 

 

Länsstyrelsen i Jönköpings län har däremot bedrivit Matlandet – med smak av 

Småland. Detta går att läsa om under rubriken Andra initiativ. 

 

Syfte och mål 
- 

 

Tillvägagångssätt 
- 

 

Andra initiativ  
Länsstyrelsen i Jönköpings län har arbetat mycket med att tydliggöra Sverige – det 

nya matlandet inom Matlandet – med smak av Småland. Satsningen på Matlandet – 

med smak av Småland sägs ha varit en lång uppförsbacke inledningsvis, dels 

eftersom visionen har uppfattats som abstrakt i början. Länsstyrelsen ansåg att det 

behövdes en tydlig målinriktad strategi med tidsplan och finansiering att samlas 

kring. Projektet tycks vara mer inriktat på att etablera Småland som en tydlig 

matregion (gastronomisk region) än på produktion i sig. Samverkan är något som 

framhålls som viktigt. De talar också om möjligheten att utveckla terroir-begreppet i 

Småland. Fokus på traditionella metoder – ”Vi ska titta bakåt för att kunna utvecklas 

framåt”. De ser att för att kunna komma framåt behövs gemensamma mål och en 

tydlig struktur för tillvägagångssättet. I övrigt råder fokus på ”från jord till bord” och 

samtliga ekonomiska aktörer, både små- och storskalig produktion. De ser nationella 

riktlinjer som något som måste klargöras, förtydligas och anpassas till och på 

regional nivå. 

 

Rent konkret har länsstyrelsen genomfört olika kompetensutvecklingsinsatser med 

tydligt fokus på att öka konkurrenskraften och i viss mån öka möjligheterna att på ett 

positivt sätt bidra till de nationella miljömålen. Exempelvis har de ordnat en 

mötesplats i form av ett möte där diskussionen fördes kring hur man kan få 

konsumenter att välja produkter (från betande djur) som bidrar till ett öppet landskap 

och biologisk mångfald. Ett annat initiativ togs till en träff där man diskuterade hur 

profilering av råvaror kan gå till på bästa sätt, exempelvis för att få producenter att 

börja sälja direkt till restaurang. 

 
Lärdomar 
- 

 

Kontaktuppgifter 
Länsstyrelsen Jönköpings län 

Monika Y Gustafsson, enheten för regional utveckling, 

E-post: monika.y.gustafsson@lansstyrelsen.se 

Telefon: 010-223 62 51, 070-202 58 68 
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Länkar 
Matlandet – med smak av Småland (broschyr) – 

Finns ej att tillgå via nätet. Kontakta Monika Y Gustafsson på länsstyrelsen i 

Jönköpings län för mer information. 

 

Exempel på länsstyrelsens arbete inom Sverige – det nya matlandet: 

http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/Sv/kalender/2014/Pages/gras-ar-gronare-an-

guld!.aspx 
 

http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/Sv/kalender/2014/Pages/ta-chansen-att-

profilera-dina-ravaror-och-produkter!.aspx 

 

http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/Sv/nyheter/2014/Pages/flera-av-lanets-

duktiga-producenter-tog-chansen!.aspx 

 
  

http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/Sv/kalender/2014/Pages/gras-ar-gronare-an-guld!.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/Sv/kalender/2014/Pages/gras-ar-gronare-an-guld!.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/Sv/kalender/2014/Pages/ta-chansen-att-profilera-dina-ravaror-och-produkter!.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/Sv/kalender/2014/Pages/ta-chansen-att-profilera-dina-ravaror-och-produkter!.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/Sv/nyheter/2014/Pages/flera-av-lanets-duktiga-producenter-tog-chansen!.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/Sv/nyheter/2014/Pages/flera-av-lanets-duktiga-producenter-tog-chansen!.aspx
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Kalmar 

Nuläge 
Kalmar län håller i nuläget på att ta fram en regional livsmedelsstrategi som ska vara 

klar i september 2015. Strategin är ett samarbete mellan LRF Sydost, länsstyrelsen 

och Regionförbundet i Kalmar län och ska vara ett gemensamt dokument för hela 

länet. Regionförbundet står dock som ägare för projektet. Inför framtagandet 

genomfördes en framtidsstudie kring de gröna näringarna i länet. Strategin ska vara 

förankrad i kommuner, landsting, bransch och näringsliv. Den ska innefatta alla typer 

av livsmedel (från jord till bord), men inte andra grödor som kan odlas på åker för till 

exempel industri eller energi. Utgår från att både storskalighet och småskalighet är 

viktiga system för framtiden. 

 

I processen med att ta fram en livsmedelsstrategi menar regionförbundet att det är 

viktigt att resultaten i framtidsstudien når ut ordentligt till berörda aktörer, eftersom 

studien annars inte har gjort någon nytta gällande kunskapsnivå. Därför ska en 

kommunikationsplan tas fram för att sprida vetskapen om det pågående arbetet, samt 

kompetenshöjande insatser ska genomföras för att sprida studiens innehåll. Vidare 

ska befintliga grupper, organisationer och evenemang, LRF:s kommungrupper, 

företag, föreningar, näringslivsträffar, kommunchefsträffar, politiker med flera 

inkluderas i arbetet. 

 

Syfte och mål 
Syftet är att Kalmar län, långsiktigt och hållbart, ska utvecklas till en 

livsmedelsregion av internationell klass där branschens konkurrenskraft, 

produktivitet och innovationsförmåga ökar. De vill kombinera naturförutsättningar, 

traditionell kunskap och entreprenörskap med fördjupad kunskap om hållbar 

utveckling, teknikutveckling och marknadens utveckling. Inga specifika mål har 

ännu formulerats utan endast formen för dem, till exempel vision och 5- respektive 

10-års-mål. 

 

Tillvägagångssätt 
Arbetet ska bland annat utgå ifrån den genomförda framtidsstudien, men den behöver 

kompletteras med fördjupade underlag inom utvalda områden. Dessa ska göras ett 

halvår innan livsmedelsstrategin ska vara färdig så att bästa möjliga förutsättningar 

finns för att skapa en välgenomtänkt strategi. Tidpunkten för arbetet bör också ta 

hänsyn till hur lantbrukarnas arbetssituation ser ut och när de har tid att närvara vid 

möten. Ansvaret för att göra de fördjupade underlagen är uppdelat mellan 

regionförbundet, LRF Sydost och länsstyrelsen. De fördjupade underlagen innebär 

att: 

 
 Kartlägga och identifiera regionens delsystem livsmedel. 

 Ta fram data om den småskaliga produktionen. 

 Göra en kvalitativ undersökning av kompetensförsörjningsbehovet. 

 Undersöka förutsättningarna för regional matidentitet. Påbörja arbetet 

med att ta fram en ”terroiratlas” för Kalmar-Öland. 

 Arbeta med förenklade regelverk och samordnade kontroller. 
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Strategier ska utvecklas för att genomföra målen. De ska bestå av preciserade och 

konkreta åtgärder vilka ska utvärderas genom en enkel hållbarhets- och 

konsekvensanalys av respektive förslag. Hela kedjan ska vara involverad. Lämpliga 

indikatorer för utvärdering ska tas fram och dessa mäts kvantitativt. En kvalitativ 

utvärdering kommer att ske av projektets organisation. Tidsplan och ansvar ska 

framgå i planen. Tillgängliga resurser är 1,5 miljoner kronor. I framtiden kan det 

även bli aktuellt att undersöka hur regionen förhåller sig internationellt, främst i 

förhållande till Östersjöområdet och EU. 

 

Andra initiativ 

- 

 

Lärdomar 

- 

 

Kontaktuppgifter 

Regionförbundet Kalmar 
Carolina Gunnarsson, miljö och hållbar tillväxt 

E-post: carolina.gunnarsson@rfkl.se  

Telefon: 0480-44 83 82, 070-353 48 5 

 

Länkar 
Region Kalmar, livsmedelsstrategi – 

http://www.rfkl.se/sv/Verksamheter/Naringsliv-Tillvaxt/Livsmedelsstrategi/Om-

strategin/ 

 

Region Kalmar, Framtidsstudie – 

http://www.rfkl.se/sv/Verksamheter/Naringsliv-Tillvaxt/Livsmedelsstrategi/Grona-

naringar/ 

  

http://www.rfkl.se/sv/Verksamheter/Naringsliv-Tillvaxt/Livsmedelsstrategi/Om-strategin/
http://www.rfkl.se/sv/Verksamheter/Naringsliv-Tillvaxt/Livsmedelsstrategi/Om-strategin/
http://www.rfkl.se/sv/Verksamheter/Naringsliv-Tillvaxt/Livsmedelsstrategi/Grona-naringar/
http://www.rfkl.se/sv/Verksamheter/Naringsliv-Tillvaxt/Livsmedelsstrategi/Grona-naringar/
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Kronoberg 

Nuläge 
Det finns ingen livsmedelsstrategi i Kronobergs län, men de är på gång. 

Länsstyrelsen har i slutet av 2014 haft ett samtal med LRF om framtagandet av en 

regional livsmedelsstrategi. Där presenterades en studie om livsmedelsproduktionens 

förändring i länet. LRF har även gjort en framtidsstudie om livsmedelsproduktionen 

år 2030. I januari 2015 ska ett möte hållas mellan Länsstyrelsen, LRF Kronoberg och 

Region Kronoberg om det framtagna materialet. 

 

Syfte och mål 
- 

 

Tillvägagångssätt 
- 

 

Andra initiativ 
- 

 

Lärdomar 
- 

 

Kontaktuppgifter 
Länsstyrelsen Kronoberg 

Stefan Carlsson, landsbygdsdirektör 

E-post: Stefan.Carlsson@lansstyrelsen.se 

Telefon: 010 223 73 24    

 

Länkar 
LRFs framtidsstudie: Möjligheterna för livsmedelsproduktion i Kronobergs län - 

http://www.lrf.se/globalassets/dokument/mitt-

lrf/regioner/sydost/livsmedel/kronoberg-livsmedel.pdf 

LRFs rapport: Möjligheterna för livsmedelsproduktion i Kronobergs län 2030 - 

http://www.lrf.se/globalassets/dokument/mitt-lrf/regioner/sydost/livsmedel/rapport-

kronoberg.pdf 

  

http://www.lrf.se/globalassets/dokument/mitt-lrf/regioner/sydost/livsmedel/kronoberg-livsmedel.pdf
http://www.lrf.se/globalassets/dokument/mitt-lrf/regioner/sydost/livsmedel/kronoberg-livsmedel.pdf
http://www.lrf.se/globalassets/dokument/mitt-lrf/regioner/sydost/livsmedel/rapport-kronoberg.pdf
http://www.lrf.se/globalassets/dokument/mitt-lrf/regioner/sydost/livsmedel/rapport-kronoberg.pdf
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Norrbotten 

Nuläge 
Det finns ingen livsmedelsstrategi i Norrbottens län, men de är på gång. Norrbottens 

läns landsting har planer på att ta fram en livsmedelsstrategi för regionen. Som ett 

första steg mot detta arbetade en grupp politiker förra året med att ta fram ett 

underlag om befolkningens och näringens behov kring livsmedel: Regionala 

beredningens verksamhetsrapport 2014. I den behandlas bland annat vad 

lokalproducerat respektive ekologiskt innebär, självförsörjningsgraden i Sverige, 

handel och restauranger samt offentlig upphandling. Syftet var att studera dessa 

ämnen och även belysa möjligheter och hinder för livsmedelsproduktion i 

Norrbotten.  

 

Beredningen har haft en dialog med och besök hos olika aktörer, producenter och 

konsumenter inom livsmedelsproduktionen. Viljan har varit att satsa mer på dialog 

än på beredningsmöten. Länsstyrelsen i Norrbottens län uppger brist på resurser, tid 

och ansvar för en livsmedelsstrategi som en anledning till avsaknaden av den. De 

uttrycker dock att de skulle kunna ha behov av en, men att de avvaktar en nationell 

livsmedelsstrategi. 

 

Syfte och mål 
- 

 

Tillvägagångssätt 
- 

 

Andra initiativ 
- 

 

Lärdomar 
- 

 

Kontaktuppgifter 
Norrbottens läns landsting 

Anna Lindberg 

E-post: anna.lindberg@nll.se 

Telefon: 06920-28 41 81, 070- 368 81 41 

 

Länsstyrelsen Norrbotten 

Victoria Sjöholm-Jansson, enhetschef Landsbygdsenheten 

E-post: victoria.sjoholm-jansson @lansstyrelsen.se 

Telefon: 010-225 54 29, 070-605 62 53 

 

Länkar 
Regionala beredningens verksamhetsrapport 2014 - 

http://www.nll.se/publika/lg/verk/Kansli/Lfu/2014/Bilagor/141014/Regionala%20ber

edningens%20verksamhetsrapport%202014.pdf   

http://www.nll.se/publika/lg/verk/Kansli/Lfu/2014/Bilagor/141014/Regionala%20beredningens%20verksamhetsrapport%202014.pdf
http://www.nll.se/publika/lg/verk/Kansli/Lfu/2014/Bilagor/141014/Regionala%20beredningens%20verksamhetsrapport%202014.pdf
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Skåne 

Nuläge 
Enligt Region Skåne finns det i nuläget inte någon livsmedelsstrategi i Skåne. I 

december 2009 skedde dock ett beslut att en förstudie om hållbar kostprocess skulle 

ske. I och med resultatet av denna förstudie så framkom ett behov av att ta fram en 

matvision för Region Skåne. Regionstyrelsen beslutade 2011 om Matlandet Skåne – 

en vision för Region Skånes verksamheter. Förstudien och visionen tillsammans har 

gjort att regionstyrelsen anser att fler beslut måste tas för att komma närmare denna 

vision. Enligt Region Skåne kommer det eventuellt att komma på agendan nästa år 

då politiken vill förverkliga visionen. Jordbruks- och livsmedelssektorn pekas också 

ut som ett av sju prioriterade insatsområden i Region Skånes miljöstrategiska 

program. 

 

Enligt Region Skåne har livsmedelsfrågan varit ganska högt uppe på agendan, men 

en livsmedelsstrategi har tidigare inte ansetts nödvändig. Livsmedelsakademin har 

och har haft en viktig roll i arbetet med livsmedel i Skåne, mycket arbete och projekt 

har skett hos dem då de fungerar som en plattform för aktörer inom 

livsmedelsbranschen. 

 

Anledningen till att det är mer aktuellt idag med en strategi är dels för att förstudien 

har gjorts och pekar på ett behov. Dels för att de ser en fördel i att förtydliga de roller 

som olika aktörer har inom området samt för att bättre kunna komma fram till 

prioriteringar. 

 

Andra initiativ 
Vad som däremot finns är en tydlig Skånsk Dryckesstrategi. Därför har vi valt att 

studera detta dokument, vilket en redogörelse för följer nedan. 

 

Arbetet med strategin startade 2012 då delar av dryckesbranschen samlades för en 

dialog för att sätta upp de första riktlinjerna till strategin, efter detta första möte 

följde fler träffar i olika konstellationer. Under tiden gjordes djupintervjuer med 

odlare, dryckesproducenter och verksamma inom handeln, restaurang, turistnäringen, 

forskning/utveckling och andra specialister. 

 

De som medverkat i att ta fram en dryckesstrategi är en blandning av aktörer från 

hela kedjan. Allt ifrån producenter till restauranger, universitet, myndigheter, 

branschorganisationer och föreningar med flera. Smaka på Skåne är den 

övergripande projektägaren för Skånsk dryckesstrategi. Smaka på Skåne är ett av 

Livsmedelsakademins verksamhetsområden vilket innebär att dryckesstrategin 

formellt faller inom ramen för Livsmedelsakademins ledningsstrukturer. 

Övergripande projektledare är verksamhetsledaren på Smaka på Skåne. Det operativa 

genomförandet utförs av en strategigrupp som består av projektledarna inom 

respektive åtgärd. Det huvudsakliga syftet med denna grupp är att ta hand om 

kunskaps- och erfarenhetsutbytet inom strategin och hålla samman de olika 

insatsområdena och även medverka i den årliga revideringen.  
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När de tog fram strategin försökte de se till att ha en öppen process där tankar och 

åsikter kontinuerligt samlats in och ventilerats i grupp. Därefter växte en struktur 

fram succesivt och de har hanterat förslag på åtgärder genom att matcha de med 

branschens uttalade behov. De menar att processen kontinuerligt har förankrat idéer, 

vilket har varit lika viktigt som innehållet i sig. En annan ambition var att formulera 

en strategi som mobiliserar engagemang genom att vara relevant samtidigt som den 

ska ge utrymme för fantasi och nya idéer för framtida arbeten. En framgångsfaktor 

menar de är att ha fokus på kreativ höjd genom hela genomförandeprocessen. För att 

säkerställa det kontinuerliga lärandet under processen bör strategiarbetet vara präglat 

av: aktiva omvärldsspaningar, systematiskt utbyte av erfarenheter och kunskaper 

mellan alla som arbetar med strategin, skapa samverkan med andra branscher för att 

stimulera ny utveckling och oväntade synergier samt knyta nära samarbeten med 

universitet och forskning.  

 

De har planerat att följa upp strategin genom att kontinuerligt utvärdera och revidera 

det som görs. Detta menar de krävs för att strategin ska få genomslag.  

Varje år ska de aktiva intressenterna inom strategin och projektutförare samlas för en 

årlig revidering där justeringar och kunskapsutbyte står högst på agendan. 

 

Syfte och mål 
Visionen är att Skåne ska bli Nordens ledande dryckesregion. Strategin är skriven för 

2013-2020. Syftet med strategin är att utveckla och definiera den skånska unikiteten, 

stärka tillväxten och öka sysselsättningen inom dryckesindustrin i Skåne. Det ska 

även fundera som ett gemensamt verktyg för prioriteringar av offentliga resurser.  

 

I likhet med många matstrategier hoppas de med en dryckesstrategi kunna uppnå en 

regional utveckling. Med dryck som fokus vill de skapa framgångsrika företag och 

stärkt attraktionskraft. De ser dryck som stor del av mat- och måltidskulturen och 

som en viktig del av näringslivet i Skåne. Strategin ska adressera alla som är 

verksamma inom dryckesbranschen i Skåne. Från jord till bord, från politiker till 

myndigheter och så vidare. Den övergripande förhoppningen är att strategin ska 

generera större intäkter och sysselsätta fler personer.  

 

Genom strategin vill de få till stånd en gemensam kraftsamling för att ta tillvara på 

möjligheterna som finns i regionen. En gemensam strategi menar de kommer 

definiera och förtydliga roller och ansvarsområden i ett gemensamt 

utvecklingsarbete. De vill även använda strategidokumentet som ett strategiskt 

kommunikationsverktyg som ska hjälpa till att synliggöra dryckesbranschen i stort. 

Dessutom vill de att den ska inspirera till andra strategiska satsningar inom området 

 

Inom strategin finns sex insatsområden och tjugo åtgärder, de har satt en 

prioritetsordning på respektive åtgärd inom varje insatsområde för att detta ska 

underlätta det gemensamma utvecklingsarbetet. Nedan följer en översikt av mål och 

åtgärder inom respektive område. 

 

 Skånsk unikitet 

- Mål: Formulera unikiteten för skånska drycker, positionera Skåne som en 

dryckesregion samt att skåningen är stolt över, känner till och köper 

skånska drycker. 
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- Åtgärder: 1) Identifiera skånsk terroir 2) Skapa en verktygslåda för 

kommunikation. 3) Märkning av skånska drycker. 

 

 Excellenta råvaror  

- Mål: Bättre anpassade grödor för dryckesproduktion, ökad odling av 

dryckesråvaror samt ökad mångfald av dryckesråvaror. 

- Åtgärder: 1) Optimera befintliga råvaror 2) Skapa nya odlingsarealer 3) 

Stärka förädlingsanpassningen hos odlare. 4) Kartlägga och utforska 

skånska råvaror. 

 

 Förädlade drycker  

- Mål: Nya dryckessorter, större variation av förädlade drycker samt fler 

framgångsrika företag inom dryckesförädling. 

- Åtgärder: 1) Höja förädlingskompetensen hos dryckesproducenter. 2) Nya 

former för produktion 3) Experimentverkstad. 

 
 Skånska drycker i handel och restaurang  

- Mål: Större utbud av skånska drycker i butik och restaurang samt större 

exponering av skånska drycker. 

- Åtgärder: 1) Marknadskompetens i producentled. 2) Kunskapsspridning i 

butik och restaurang. 3) Nya distributionsformer och fler säljställen. 4) 

Kombinera dryck och mat 

 
 Förstklassiga besöksmål  

- Mål: Dryck ska bli en reseanledning i Skåne, säljbara dryckeskoncept 

samt positionera Skåne som en dryckesregion – nationellt och 

internationellt. 

- Åtgärder: 1) Konceptualisera Skåne som dryckesregion. 2) Utveckla 

besöksmål. 

 
 Skånska drycker i offentlig sektor 

- Mål: Kunskap om dryckens roll i folkhälsoarbetet, fler goda och nyttiga 

hälsodrycker på marknaden, hög beställarkompetens av hälsodrycker 

samt etablera en neutral arena för dialog mellan producenter, forskare och 

offentlig sektor. 

- Åtgärder: 1) Plattform för att utveckla nya hälsodrycker. 2) Demonstrera 

hälsoeffekter. 3) Introducera hälsodrycker i offentlig sektor. 4) Utveckla 

beställarkompetensen bland offentliga aktörer. 

 

De vill positionera Skåne som en dryckesregion på både en nationell och en 

internationell marknad. Vad gäller strategiarbetet är det avgränsat till Skåne men har 

ett nationellt perspektiv när det gäller påverkansarbete och kommunikationsinsatser. 
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Tillvägagångsätt  
Aktörer som tas hänsyn till för att förverkliga visionen med strategin är allt ifrån 

dryckesindustrin, restauranger, besöksnäringen, utvecklingsorganisationer till 

regionala och lokala myndigheter.  
 

Indikatorer för att mäta det övergripande syftet med strategin (större intäkter och fler 

sysselsatta inom branschen) är: 

 Antalet kända varumärken inom dryckesområdet 

 Antalet skånska drycker i handel, restaurang och offentlig sektor 

 Antalet nya dryckesföretag, omsättningen i dryckesbranschen, antalet 

sysselsatta inom dryckesområdet 

 Lönsamhet i branschen, investeringsvilja och investeringskapital. 

Grundfinansieringen för olika åtgärder inom strategin kommer från 

landsbygdsprogrammet i vilket länsstyrelsen pekas ut som en viktig 

samarbetspartner. 

 

Andra initiativ 
LRF har sedan två år tillbaka i samverkan med ett branschråd arbetat med att ta fram 

målbilder för de Gröna näringarna i Skåne, vilka tar sikte på framtiden. Dessa 

målbilder är tänkt att ligga som grund för ett fortsatta arbete med en 

livsmedelsstrategi i Skåne. Det är ett arbete som nyligen är uppstartat, men planeras 

vara klart under 2015. Endast LRF är än så länge ansvarig för arbetet men de 

planerar att involvera Region Skåne. 

 

Syftet med livsmedelsstrategin är att konkretisera och förverkliga visionen på 

livsmedelsområdet med en tidsram fram till 2020: ”Vi får landet att växa. De gröna 

näringarna har en nyckelroll och tätposition vad gäller tillväxt, lönsamhet och 

attraktionskraft i det hållbara samhället." 

 

Målet för arbetet är säger LRF är att öka konkurrenskraften i det skånska 

livsmedelsproducerande lantbruket. Detta för att LRF Skånes medlemmar på ett 

kraftfullt sätt ska kunna ta tillvara på den potential som finns på marknaden.  

 

Lärdomar 
- 

 

Kontaktuppgifter 
Region Skåne 

Gudmundur Kristjansson, stf. näringslivschef 

E-post: Gudmundur.kristjansson@skane.se 

Telefon: 040-675 34 14 

 

Länkar 
Styrdokument Region Skåne: Matlandet Skåne – en vision för Region Skånes 

verksamheter - 

http://www.skane.se/globalassets/styrandedokument/rs__31_matlandet_skane.pdf 

 

http://www.skane.se/globalassets/styrandedokument/rs__31_matlandet_skane.pdf
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Skånsk Dryckesstrategi 2013-2020 - 

http://www.smakapaskane.se/download/18.11165b2c13cf48416de8f69/Skansk_dryc

kesstrategi_0416_web.pdf 

 

LRF Skåne: De hållbara gröna näringarna i Skåne 2020 – 

http://lrfse.preview.lrf.se/PageFiles/42361/LRF%20Sk%C3%A5nes%20m%C3%A5l

bilder%20f%C3%B6r%20de%20h%C3%A5llbara%20gr%C3%B6na%20n%C3%A

4ringarna%202020.pdf 

 

  

http://www.smakapaskane.se/download/18.11165b2c13cf48416de8f69/Skansk_dryckesstrategi_0416_web.pdf
http://www.smakapaskane.se/download/18.11165b2c13cf48416de8f69/Skansk_dryckesstrategi_0416_web.pdf
http://lrfse.preview.lrf.se/PageFiles/42361/LRF%20Sk%C3%A5nes%20m%C3%A5lbilder%20f%C3%B6r%20de%20h%C3%A5llbara%20gr%C3%B6na%20n%C3%A4ringarna%202020.pdf
http://lrfse.preview.lrf.se/PageFiles/42361/LRF%20Sk%C3%A5nes%20m%C3%A5lbilder%20f%C3%B6r%20de%20h%C3%A5llbara%20gr%C3%B6na%20n%C3%A4ringarna%202020.pdf
http://lrfse.preview.lrf.se/PageFiles/42361/LRF%20Sk%C3%A5nes%20m%C3%A5lbilder%20f%C3%B6r%20de%20h%C3%A5llbara%20gr%C3%B6na%20n%C3%A4ringarna%202020.pdf
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Stockholm 

Nuläge 
Det finns ingen livsmedelsstrategi i Stockholms län. Länsstyrelsen refererar till den 

tidigare Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013: Genomförandestrategi för 

Stockholms län, en SWOT-analys avseende Havs- och fiskerifonden för Stockholms 

län samt deras nuvarande SWOT-analys och nulägesbild av Stockholms läns 

landsbygd där de beskrivit hur de ser på livsmedelsproduktionen och den lokala 

matens roll för länets utveckling. I genomförandestrategin för 

landsbygdsprogrammet tar de bland annat upp ett fokusområde: Lokal mat och ett 

öppet landskap.  

  

Inom detta talar de om åtgärder som underlättar för konsumtion av lokalt 

producerade livsmedel och bidrar till hållbara produktionsmetoder kommer att vara 

centrala för att bibehålla det öppna odlingslandskapet och värdefull kulturmiljö med 

anknytning till detta landskap. Livsmedelskedjan från jord till bord står för cirka en 

tredjedel av våra utsläpp av växthusgaser i Sverige och det behövs en kraftfull 

minskning. Samtidigt lever en tredjedel av Sveriges befolkning i Mälardalsregionen 

med väl utvecklat transportnät och ännu omogna marknader för närproducerade 

livsmedel. Det menar att det därmed finns en stor potential för ökad avsättning av 

lokalt/närproducerade livsmedel. 

  

Vidare talar de om vikten av att bibehålla hävden av odlingslandskap för den 

biologiska mångfalden. I Stockholms län har under lång tid skett en minskning av 

antalet mjölkkor och antalet mjölkkobesättningar. De anser därför att det är viktigt 

att stimulera och utveckla mjölkproduktionen så att den kan fortsätta i 

konkurrenskraftiga företag. Intresset för att föda upp nötkreatur och får är däremot 

stort. Denna utveckling ska stimuleras för att få fram lönsamma företag. 

Investeringar i djurstallar, särskilt till nötkreatur och får har hög prioritet. Detta 

motiveras av att dessa investeringar oftast är av mångmiljonkaraktär och därför kan 

behöva en extra stimulans för att bli genomförda.  

 

Utvecklingen av mat med mervärden ses som en viktig del för att skapa en grund för 

måltidsupplevelser och besöksnäring vilka ska bidra till att utveckla länet som 

matland. Genom att knyta samman produktion och förädling av livsmedel med 

upplevelser kring mat finns en stor utvecklingspotential som kan bidra till att skapa 

tillväxt och jobb. Detta gäller inte minst i skärgården som har goda förutsättningar 

för olika typer av turistsatsningar med koppling till lokal mat.  

  

 

Syfte och mål 
- 

 

Tillvägagångssätt 
- 

 

Andra initiativ 

- 
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Lärdomar 
- 

 

Kontaktuppgifter 
Länsstyrelsen i Stockholms län 

Ulrika Geber, enheten för landsbygdsfrågor 

E-post: ulrika.geber@ lansstyrelsen.se 

Telefon: 08-785 49 07, 070-595 49 07 

 

Länkar 
Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013: Genomförandestrategi för 

Stockholms län - 

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2

010/landsbygdsprogram-for-sverige-genomforandestrategi-hela.pdf  

 

SWOT-analys avseende Havs- och fiskerifonden för Stockholms län - 

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/nyheter/2013/la

nsstyrelsen_i_stockholm_SWOT_analys_avseende_havs_och_fiskerifonden.pdf  

  

SWOT-analys och nulägesbild av Stockholms läns landsbygd - 

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/nyheter/2013/S

WOT-analys-sthlm-lans-landsbygd.pdf  

  

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2010/landsbygdsprogram-for-sverige-genomforandestrategi-hela.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2010/landsbygdsprogram-for-sverige-genomforandestrategi-hela.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/nyheter/2013/lansstyrelsen_i_stockholm_SWOT_analys_avseende_havs_och_fiskerifonden.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/nyheter/2013/lansstyrelsen_i_stockholm_SWOT_analys_avseende_havs_och_fiskerifonden.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/nyheter/2013/SWOT-analys-sthlm-lans-landsbygd.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/nyheter/2013/SWOT-analys-sthlm-lans-landsbygd.pdf
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Södermanland 

Nuläge 
I Södermanland finns en regional matstrategi, vilken heter Stolt mat i Sörmland. Den 

är framtagen av länsstyrelsen i Sörmland och gäller mellan 2014-2020. Strategin 

utgår från satsningen Sverige – det nya matlandet. Utgångspunkten var dock det 

arbete som har pågått i Södermanland de senaste tio åren, främst av arbetet inom 

Sörmlands matkluster. Initiativ till strategin togs år 2011 och ett första möte hölls 

med drygt 40 olika personer och aktörer. Frågeställningen för mötet var: ”Kan vi 

kraftsamla mot gemensamma mål för att tillsammans bygga och profilera matlänet 

Sörmland?” Representanter från länsstyrelsen, Sörmlands sparbank, Sparbanken 

Rekarne, Regionförbundet Sörmland, Sörmlands Matkluster och Gastronomiska 

Samtal medverkade. 

 

Syfte och mål 
En stor anledning till att strategin har tagits fram är den politiska satsningen på 

Sverige – det nya matlandet. Tanken är att använda mat och gastronomi som 

utvecklingskraft genom att ta fasta på regionens förutsättningar. Ambitionen är att 

såväl sörmlänningar som gäster ska ha möjlighet att ”smaka på Sörmland”. 

Resultatet ska bli växande affärer och nya arbetstillfällen. Syftet är att sätta ramar för 

hur länet tar tillvara nuvarande styrkor och visa riktningen för det fortsatta arbetet 

med tillväxt inom näringen. Syftet är vidare att koordinera olika insatser i länet, att 

samla till en gemensam agenda kring den sörmländska maten och att skapa 

innovativa, produktiva mötesplatser för hela matbranschen. De övergripande målen 

är följande: 

 
 Ett av de tre ledande matlänen i Sverige. 

 Sörmlands konsumenter ska ha god tillgång till sörmländska råvaror och mat. 

 Sörmland ska vara självklar hemvist för Gastronomiska Samtal. 

 Flera lönsamma företag som arbetar med livsmedelsproduktion och 

matutveckling i länet. 

 Ökad förädling av sörmländska råvaror. 

 Den offentligt finansierade måltiden ska vara av hög kvalitet. 

 Sörmländska mataktörer samverkar för att utveckla matbranschen. 

 Besökare har lätt att hitta mat av god kvalitet. 

Målgrupper är de som ”arbetar med mat, njuter av mat och ser mat som en viktig 

beståndsdel för ett gott liv och som en strategisk utvecklingsresurs för Sörmland”. 

Dessa är framför allt företagare, anställda i privat och offentlig verksamhet, 

beslutsfattare och tjänstemän i offentligt finansierad verksamhet, personer i regionala 

organisationer och intresseorganisationer. 

 

Tillvägagångssätt 
I strategin finns fem områden som verksamheten ska följa: hållbar matutveckling, 

tillsammans och unnande, kvalitet, för framtiden och i samtiden. Länsstyrelsen 

efterfrågar ett brett förankrat partnerskap med aktörer som kan ta ansvar för 

matutvecklingen i länet. Eftersom länsstyrelsen inte på egen hand kan genomföra alla 

de insatser och åtgärder som krävs för att uppnå målen enligt de fastslagna 
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projektdirektiven så är samtliga aktörer viktiga. En strategisk och operativ 

projektgrupp ska ta ansvar för genomförandet. Projektorganisationen består av de 

centrala finansiärerna av matstrategin vilka bildar en styrgrupp. Det operativa arbetet 

sker sedan i olika projektgrupper med tydliga mål, tid och finansiering. Grupperna 

kan ledas av olika aktörer. Arbetet med matstrategin drivs av en verksamhetsledare 

som håller ihop processen tillsammans med kommunikationsarbetet. Strategin 

finansieras främst av landsbygdsprogrammet, regionalfonden samt privata och 

offentliga aktörer i Södermanland. Potentiella medfinansiärer är länsstyrelsen, 

Sörmlands sparbank, Sparbanken Rekarne, Regionförbundet Sörmland tillsammans 

med Sörmlands Matkluster och Gastronomiska Samtal. 

 

Andra initiativ 
- 

 

Lärdomar 
- 

 

Kontaktuppgifter 
Länsstyrelsen Södermanland 

Ulrika Lundberg, landsbygdsdirektör 

E-post: ulrika.lundberg@lansstyrelsen.se  

Telefon: 010-223 42 62, 076-774 77 99 

 

Länkar 
Stolt mat i Sörmland - 

http://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/SiteCollectionDocuments/Sv/nyheter/201

3/Matstrategin%202014%20-%202020.pdf  

  

http://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/SiteCollectionDocuments/Sv/nyheter/2013/Matstrategin%202014%20-%202020.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/SiteCollectionDocuments/Sv/nyheter/2013/Matstrategin%202014%20-%202020.pdf
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Uppsala 

Nuläge 
Det finns ingen regional livsmedelsstrategi i Uppsala län. Regionförbundet Uppsala 

län har ingen. Länsstyrelsen i Uppsala har inte heller någon och har inga planer på att 

ta fram en. De bedriver däremot olika matprojekt. Länsstyrelsen uttrycker att det kan 

finnas intresse att ta fram en regional livsmedelsstrategi om det kommer en nationell 

strategi. 

 

Syfte och mål 
- 

 

Tillvägagångssätt 
- 
 

Andra initiativ 
- 

 

Lärdomar 
- 

 

Kontaktuppgifter 
Länsstyrelsen Uppsala 

Martina Dernroth, enheten för landsbygdsutveckling 

E-post: Martina.dernroth@lansstyrelsen.se 

Telefon: 010-223 32 35 

 

Länkar 
-  
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Värmland 

Nuläge 
Det finns ingen strategi i Värmlands län, men de är på gång. Enligt länsstyrelsen i 

Värmland har det hänt mycket i länet sedan den nationella visionen om Sverige – det 

nya matlandet lanserades. Utvecklingen fick dessutom en rejäl knuff av den 

regionala matmässan som de höll i år för fjärde gången. De anser nu att de nu måste 

samla sig och se vad som hittills gjorts och hur de vill gå vidare utifrån det.  

 

Syfte och mål 
I den strategi de vill ta fram vill de peka på maten som utvecklingskraft i Värmland. 

De har satt upp tre övergripande målbilder, vilka är: fler och starkare företag, öppna 

marker och matupplevelser. 

 

De har inte avsatt några särskilda resurser utan de är med de ovan nämnda 

organisationerna som hittills har engagerat sig och de gör de alla i deras vanliga 

tjänster.  

 

Tillvägagångssätt 
Länsstyrelsen tänkte ta fram strategin främst tillsammans med:  

 Hushållningssällskapet, som arbetar med frågor kring närproducerad mat 

 Visit Värmland, eftersom maten är en allt större reseanledning 

  vårt nybildade branschkluster NIFA, som ska syssla med företagsutveckling 

 LRF som representant för råvaruproducenterna 

 Värmlandsmat, ideell förening som samlar de småskaliga producenterna 

 Förhoppningen är att strategin ska vara klar under vårvintern, senast till 

sommaren 2015 

Eftersom det inte har utformat strategin kunde de inte svara på hur resultatet kommer 

att bli, utan det är något som återstår att se. Deras ambition är att få en plan för den 

värmländska maten oavsett regeringar som kommer och går och därmed skiftande 

visioner. 

 

Andra initiativ 
- 

 

Lärdomar 
- 

 

Kontaktuppgifter 
Länsstyrelsen i Värmland 

Christina Wikström, landsbygdsstrateg 

E-post: christina.wikstrom@lansstyrelsen.se 

Telefon: 010-224 73 42, 070-217 49 30 

 

Länkar 
-  
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Västerbotten 

Nuläge 
Länsstyrelsen i Västerbotten har ingen strategi och har inte heller några planer på att 

fram en. De hänvisar istället till att dessa frågor ryms inom ramarna för 

landsbygdsprogrammet. Regionförbundet i Västerbotten mottog i juni 2014 en 

motion om en regional livsmedelsstrategi från Centerpartiet. I november 2014 

avvisades motionen av förbundsfullmäktige med motiveringen att en eventuell 

strategi bör innefatta hela kedjan. Istället bestämdes att en utredning skulle tillsättas 

med uppgift att ta fram ett förslag på hur jordbruket och övriga gröna näringar i 

regionen kan stärkas ytterligare. Regionförbundet ansåg att frågorna var viktiga men 

att de inte behövde rymmas i en egen livsmedelsstrategi utan istället kunde omfattas 

av den regionala utvecklingsplanen. 

 

Däremot så har LRF tagit fram en strategi för Västerbotten, med utgångspunkt i 

LRF:s nationella strategi. 

 

Syfte och mål 
Det övergripande målet i LRF Västerbottens strategi är ”att företagaren, utifrån sina 

förutsättningar, ska kunna sätta mål för sin verksamhet, och nå dem genom 

effektivisering, värdebyggande och nya vägar till marknaden.” I strategin har de tagit 

fram fem produktionsmål för olika produktionsgrenar (mjölk, nöt, gris, lamm och 

småskalig livsmedelsförädling) med fokus på både volym och värde, samt ett 

värdemål. Samtliga mål är satta till 2020.  

 

Tillvägagångssätt 
Genomförandet ska ske främst i samarbeten med andra aktörer än bönderna själva, 

till exempel Norrmejerier och Norra Grisodlarna. Mötesplatser och utbildning sägs 

vara viktiga verktyg för implementeringen. 

 

Lärdomar 
- 

 

Kontaktuppgifter 
Länsstyrelsen i Västerbotten 

Sven Lingegård, lantbruksdirektör 

E-post: Sven.lingegard@lansstyrelsen.se  

Telefon: 010-225 42 61, 073-035 32 26 

 

Länkar 
Handlingsplan Livsmedelsstrategin LRF Västerbotten –  

Finns ej att tillgå via internet. Kontakta LRF Västerbotten för mer information. 

 

LRF Västerbotten: Aktuellt arbete –  

http://www.lrf.se/mitt-lrf/regioner/vasterbotten/aktuellt-arbete/   

http://www.lrf.se/mitt-lrf/regioner/vasterbotten/aktuellt-arbete/
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Västernorrland 

Nuläge 
Det finns ingen livsmedelsstrategi i Västernorrland, men de är på gång. LRF 

Västernorrland har tagit ett initiativ till en regional livsmedelsstrategi. LRF 

Västernorrland har i november 2014 mottagit en offert från Macklean 

Strategiutveckling AB med ett förslag på hur en regional livsmedelsstrategi skulle 

kunna se ut för Västernorrland. Länsstyrelsen i Västernorrland har haft ett möte 

tillsammans med LRF i november 2014.  

 

Syfte och mål 
Enligt Macklean vore det bra om regioner skapade sina egna strategier före det 

kommer en nationell, eftersom de regionala då kan införlivas i den. Enligt Mackleans 

rekommendationer bör målen med strategin vara kvantifierade både volym- och 

värdemässigt. 

 

Tillvägagångssätt 
Aktörer och nyckelaktörer bör identifieras och involveras både i framtagandet och 

genomförandet av en strategi. 

 

Andra initiativ 
Länsstyrelsen var tidigare delfinansiär i ett stort matprojekt 2011-2013 som hette 

Smakstart. Projektet ägdes av Hushållningssällskapet Västernorrland men 

finansierades i samarbete med kommuner, kommunförbundet, landstinget, 

Länsförsäkringar, landsbygdsprogrammet. 

 

Lärdomar 
- 

 

Kontaktuppgifter 
Länsstyrelsen Västernorrland 

Ritha Jonsson, näringslivsenheten 

E-post: Ritha.Jonsson@lansstyrelsen.se  

Telefon: 0611-34 90 30, 070-205 98 68 

 

LRF Västernorrland 

Susanne Öberg, regionchef 

E-post: susanne.oberg@lrf.se 

Telefon: 0612-77 18 06, 070-641 30 05 (sms) 

 

Länkar 
Finns ej att tillgå via nätet. Kontakta Susanne Öberg på LRF för mer information.  
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Västmanland 

 
Nuläge 
Det finns ingen livsmedelsstrategi i Västmanlands län. Det är dock något som 

länsstyrelsen har diskuterat och de kommer troligtvis att ta fram en sådan. De 

kommer då troligen kalla det för en matstrategi som omfattar hela kedjan från ”korn 

till bord”.  

 

De anser att det är aktuella frågor där mycket händer och att det därför känns viktigt 

för dem att ta ett samlat grepp och bestämma hur de framöver vill arbeta med dessa 

frågor. I och med att det är dags att gå in i en ny Landsbygdsprogramsperiod menar 

de att det är dags att bestämma inriktning i ett antal frågor. De tycker även att det är 

viktigt med en strategi för att lyfta dessa frågor ännu mer och understryka betydelsen 

av branschen som helhet. Eftersom deras arbete precis är påbörjat kunde de inte 

svara utförligare om strategins utformning. 

 

Syfte och mål 
- 

 

Tillvägagångssätt 
- 

 

Andra initiativ 
- 

 

Lärdomar 
- 

 

Kontaktuppgifter 
Länsstyrelsen i Västmanland 

Lasse Eriksson, landsbygdsutvecklare  

E-post: lars.eriksson@lansstyrelsen.se 

Telefon: 010-224 92 50 

 

Länkar 
- 
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Västra Götaland 

Nuläge 
I Västra Götaland finns en regional livsmedelsstrategi som antogs 2013. Det heter 

Livsmedel och gröna näringar: Handlingsprogram 2013-2015. Programmet är 

initierat av Region Västra Götaland (tidigare Regionförbund) och är en del av 

#vg2020 vilket är en del av Västra Götalands RUS (Regional Utveckling och 

Samverkan i miljömålssystemet). Underlag har tagits fram genom rundabordssamtal 

med olika teman. Även Ridderheimsrapporten (2012) har bidragit till en 

internationell utblick gällande konsumtionstrender, livsmedelskonsumtion i 

framtiden och övrig omvärldsbevakning. Strategin utgör också ett verktyg i arbetet 

för Vision Västra Götaland om Det goda livet. Genomgående för programmet är två 

perspektiv: 

1. Livsmedelssektorn ”från jord till bord” – en viktig bransch med påverkan på 

sysselsättning och hållbar utveckling. 

2. Goda matvanor under hela livet är grundläggande för att främja hälsa och att 

undvika ohälsa.  

 

Syfte och mål 
Livsmedel är ett av Västra Götalandsregionens prioriterade styrkeområden och utgör 

därför ett utpekat insatsområde. En anledning till att Region Västra Götaland 

(tidigare Regionförbund) såg ett behov av en regional livsmedelsstrategi är den 

globala utvecklingen vilken ställer allt högre krav på en hållbar 

livsmedelsförsörjning och energiomställning. Syftet med programmet är att påskynda 

utvecklingen mot en hållbar livsmedelsförsörjning i Västra Götaland på kort och lång 

sikt. Det övergripande målet är att ”Västra Götaland ska ha en hållbar 

livsmedelsförsörjning 2030, där utveckling av livsmedelsproduktionen och goda 

matvanor står i fokus”. I strategin finns sex inriktningsmål vilka är formulerade 

utifrån de utmaningar man ser. Dessa är: 

 

 Programmet ska bidra till ökad kunskap om matens betydelse för hållbar 

utveckling och till förbättrad kompetensförsörjning för livsmedelsbranschen, 

t ex inom skola och förskola, för den som siktar på en yrkesbana inom 

livsmedelsområdet. Utbilda arbetskraft till sektorn då det saknas, koppla ihop 

olika utbildningsnivåer. 

 Programmet ska bidra till utvecklingen av nya varor och tjänster för en 

hållbar livsmedelsförsörjning. SIK, SLU, Chalmers med mera. 

 Västra Götaland ska utvecklas till en stark livsmedelsregion med förbättrad 

tillgång till olika marknader. Öka värdet genom förädling snarare än 

försäljning av råvaror. Både inhemska marknader och exportmarknader. 

Generella åtgärder ska främja företagens utveckling i alla faser – från start till 

behovet av förnyelse. Efterfrågan på innovation och förnyelse, stark 

logistikkompetens. Vilja att utnyttja de kommersiella möjligheter som trender 

om stadsnära odling och husbehovsodling talar för. 
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 Tillgången till bra mat under hela livet och i olika måltidssituationer utgör en 

självklar del av Det goda livet i Västra Götaland. God och hälsosam mat som 

en naturlig del av folkhälsoarbetet. Köttkonsumtion, matsvinn. 

 Främja nya affärsmodeller som svarar mot nya behov på marknaden. T ex 

matkassar, konsumenter som delägare, utnyttjande av ”gamla” livsmedel. 

 Effektivare organisering av det livsmedelsfrämjande arbetet i Västra 

Götaland. Det finns en organisation för detta i nuläget men den är inte 

optimal och behöver förändras. 

 

I ett av målen ingår att nå olika marknader, alltså både för import och export. 

 

Tillvägagångssätt 
Region Västra Götaland ser livsmedelsstrategin som ett bra sätt för regionen att visa 

vägen framåt. Genom regionens egna verksamheter kan de visa på goda exempel 

som andra aktörer sedan kan följa. Region Västra Götalands egna verksamheter är 

naturbruksgymnasierna, Västsvenska Turistrådet och måltider i de egna 

verksamheterna. Att främja innovation, företagsutveckling och kompetensutveckling 

anses viktigt och det bör göras med hänsyn till livsmedelsbranschens behov. 

Eftersom det är människor som avgör om en förändring kommer att ske eller inte så 

är det viktigt att tillhandahålla god kompetens så att dessa personer kan fatta 

initierade beslut. 

Projekten ska följas upp enligt praxis utifrån Region Västra Götalands modell för 

projektstöd. När programmet är slut ska en samlad utvärdering av samtliga projekt 

att göras. Det kommer även att ske en bedömning av strategi och arbetssätt i 

programmet. Projekten kommer bedömas enligt följande styrparametrar: 

 

 Sysselsättningstillväxt 

 Tillväxt i förädlingsvärde 

 Produktivitet (förädlingsvärde per sysselsatt) 

 Andel högutbildade 

 Andel ekologisk produktion och konsumtion 

 

Det ska ske ett kontinuerligt samråd mellan miljösekretariatet- och 

regionutvecklingssekretariatet. Projektmedel från dessa budgetar möjliggör 

medfinansiering av projekt. Miljönämnden har särskilt fokus på miljöutvecklingen i 

Västra Götaland och kommer att styra insatser inom programmet, t ex satsningar på 

ekologisk och mindre matsvinn. Regionutvecklingsnämnden ansvarar, utöver 

näringslivsutveckling, för att prioritera kompetensförsörjning som stärker 

konkurrenskraften i regionen. Samarbete och samverkan med Länsstyrelsen inom 

Landsbygdsprogrammet ska ske. Samverkan med samtliga aktörer beskrivs som 

väldigt viktigt att utveckla. Även fler strategiska samarbeten bör utvecklas. 

 

Tanken är att Region Västra Götaland ska skapa nätverk mellan organisationer och 

samverkan med andra politiska nivåer (t ex EU). I arbetet med hela kedjan, ”från jord 

till bord”, kan regionen bidra genom att identifiera felande länkar och ineffektiva 

processer. Med hjälp av programmet kan regionen initiera eller medverka till 

åtgärder som skyndar på förändringsprocessen mot en mer hållbar 
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livsmedelsförsörjning genom projektmedel. Projektmedel kommer från 

regionutvecklingsnämndens och miljönämndens budgetar. Samarbete ska ske med 

Länsstyrelsen som finansiär inom Landsbygdsprogrammet. Genom strategin hoppas 

man även kunna bidra till kompetensutveckling vilket ska göra att fler människor vill 

åstadkomma en förändring. 

 

 

Andra initiativ 
- 

 

Lärdomar 
- 

 

Kontaktuppgifter 

Västra Götalandsregionen 

Berit Mattsson, Miljöstrateg livsmedel 

E-post: berit.m.mattsson@vgregion.se  

Telefon: 010-441 40 22, mobil 0703-86 43 00 

 

Länkar 
Livsmedel och gröna näringar: Handlingsprogram 2013-2015 - 

http://www.vgregion.se/upload/ToU%20handlingsprogram%202013-

2015/Handlingsprogram_Livsmedel_grona_naringar2013-2015.pdf 

 
  

http://www.vgregion.se/upload/ToU%20handlingsprogram%202013-2015/Handlingsprogram_Livsmedel_grona_naringar2013-2015.pdf
http://www.vgregion.se/upload/ToU%20handlingsprogram%202013-2015/Handlingsprogram_Livsmedel_grona_naringar2013-2015.pdf
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Örebro 

Nuläge 
Det finns ingen livsmedelsstrategi i Örebro län. Länsstyrelsen säger att det inte finns 

någon sådan utformad utifrån vare sig ett försörjningsperspektiv eller vid en 

krissituation. För att bevara och (helst) öka produktionen från länets lantbruk 

använder de resurser som finns i landsbygdsprogrammet och i direktstöden till 

jordbruket.  

 

Andra initiativ 
De har haft ett arbete kring Sverige – det nya matlandet vilket ingår som en del i 

deras regionala handlingsplan för Landsbygdsprogrammet 2014-20. I det arbetet har 

de gjort en kartläggning av produktionen av råvaror från Örebro läns lantbruk och 

även kartlagt förädlingsindustrier. 
  
I länets energi och klimatstrategi, kallat Tillsammans når vi målen till 2020 – 

kortversion av Örebro läns energi- och klimatprogram är livsmedelsproduktion ett 

av insatsområdena. Utgångspunkten där är att lantbruksproduktionen ska behållas 

men samtidigt ska utsläpp av växthusgaser och klimatpåverkan minskas. 

 

Syfte och mål 
- 

 

Tillvägagångssätt 
- 

 

Andra initiativ 
- 

 

Lärdomar 
- 

 

Kontaktuppgifter 
Länsstyrelsen Örebros län 

Anita Norén, avdelningschef samhälle 
E-post: anita.noren@lansstyrelsen.se 

Telefon: 010-224 87 30 

 

Länkar 
Tillsammans når vi målen till 2020 – kortversion av Örebro läns energi- och 

klimatprogram - 

http://www.lansstyrelsen.se/orebro/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-

klimat/klimat-och-energi/Nytt%20energi-

%20och%20klimatprogram/LS%20Energi_klimat%20130610ny.pdf   

http://www.lansstyrelsen.se/orebro/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/Nytt%20energi-%20och%20klimatprogram/LS%20Energi_klimat%20130610ny.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/orebro/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/Nytt%20energi-%20och%20klimatprogram/LS%20Energi_klimat%20130610ny.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/orebro/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/Nytt%20energi-%20och%20klimatprogram/LS%20Energi_klimat%20130610ny.pdf
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Östergötland 

Nuläge 
Det finns ingen livsmedelsstrategi i Östergötland. Däremot har ett första steg tagits 

för att ta fram en strategi enligt länsstyrelsen i Östergötland. Planen för strategin går 

att läsa om nedan. Tidigare Regionförbundet Östsam (sedan årsskiftet 2014/2015 

ombildad till Region Östergötland) säger sig inte ha någon livsmedelsstrategi men 

har bedrivit frågor kring mat i andra projekt.  

 

Syfte och mål 
Länsstyrelsens förslag på områden är: 

 

 Ökad lönsamhet i primärproduktionen 

 Livsmedelsförsörjning 

 Folkhälsa 

 Smittskydd 

 Ökad efterfrågan på lokala produkter 

 Värdegrund kopplat till råvaror 

Målen ska vara konkreta och formuleras specifikt för respektive aktör. Marknaden 

kommer troligtvis att riktas mot både nationell och internationell export. Vilka 

resurser som ska finnas att tillgå är inte klart i dagsläget. 

 

Tillvägagångssätt 
Tanken är att länsstyrelsen, Region Östergötland, kommuner samt övriga aktörer i 

livsmedelskedjan, stora som små, ska medverka i framtagandet av strategin. 

 

Regionförbundet Östsam (fr.om januari -15 Region Östergötland) anser att det vore 

mest lämpligt att ge uppdraget om en regional livsmedelsstrategi till regionförbunden 

och inte till länsstyrelserna. Östsams arena för de gröna näringarna är Vreta Kluster. 

Om Vreta Kluster efterfrågar en regional livsmedelsstrategi så säger regionförbundet 

att de är öppna för diskussion. 

 

Andra initiativ 
Hittills har Regionförbundet Östsam arbetat mycket med projektet Rätt och Slätt 

vilket skulle stimulera och stötta etableringar av nya livsmedelsföretag i länet. Även 

de som redan finns ska ha möjlighet att få stöd och stimulans. Projektet har 

finansierats inom ramarna för landsbygdsprogrammet, men även Östsam 

finansierade en del. Projektägaren var SIK och samarbete skedde med Östsvenska 

Turistrådet och Hushållningssällskapet. Projektets fokusområden var ämnen som 

skulle kunna vara angelägna i en regional livsmedelsstrategi: livsmedelsproduktion, 

förädling, offentliga måltider och matturism.  

  

Regionförbundet har tillsammans med kommuner och landsting i Östergötland 

arbetat fram det regionala utvecklingsprogrammet till 2030. I denna RUP nämns 

jordbruk och landsbygd som en förutsättning att ta tillvara på. Det nämns att 

omfattningen av de gröna näringarna kan förväntas öka i betydelse. En delstrategi för 

fortsatt utveckling av landsbygd och geografiskt perifera områden sägs vara att 

stödja utveckling av det lokala näringslivet samt att satsa på jämställdhet mellan 
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kvinnor och män. Det nämns vidare att de areella näringarna är av avgörande 

betydelse för landsbygdens utveckling, men ingen specifik strategi är formulerad för 

att hantera frågan. Det nämns att livsmedel förväntas bli allt viktigare på grund av 

stigande oljepriser och kommunerna rekommenderas att begränsa exploateringen av 

jordbruksmark på grund av detta. De gröna, areella näringarna inklusive 

livsmedelsförädling bedöms ha goda förutsättningar att utvecklas ytterligare och få 

ökad betydelse för regionen. 

 

 

Lärdomar 
- 

 

Kontaktuppgifter 
Länsstyrelsen Östergötland 

Jonas Källming, lantbruksdirektör 

E-post: jonas.kallming@lansstyrelsen.se 

Telefon: 010-223 54 82, 0703-80 62 50 

 

Region Östsam 

Harry Leiman, landsbygdsutvecklare 

E-post: harry.leiman@ostsam.se 

Telefon: 013-26 27 25, 070-383 56 19 

 

Länkar 
Projektet Rätt och slätt – 

http://rattochslatt.se/ 

 

  

http://rattochslatt.se/
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Utöver länen… 

Småland 

Nuläge 
Det finns ingen livsmedelsstrategi i region Småland, men tidigare Regionförbundet 

Södra Småland (sedan årsskiftet 2014/2015 Region Kronoberg), bedrev ett stort 

projekt inom Sverige – det nya matlandet (MAT). Ett första möte om att ta fram en 

regional livsmedelsstrategi hölls dock i november på initiativ av LRF. Regionen har 

därför valt att upphandla en konsult som ska göra en utredning för att samla arbetet 

och komma fram till hur de ska arbeta vidare. Denna ska vara klar i februari och 

därefter beslutas om nästa steg. 

 

Syfte och mål 
- 

 

Tillvägagångssätt 
- 

 

Andra initiativ 
Flera aktörer, bland annat länsstyrelsen, tidigare Regionförbundet Södra Småland 

och Växjö kommun, har bedrivit konceptet MAT i syfte att utgöra en mötesplats för 

en närproducerad, småskalig och hållbar måltid. I projektet har genomförts 

matmässor med tillhörande seminarier. Att avsändarna är många ses som en fördel 

eftersom det stora antalet aktörer förstärker budskapet. Konceptet MAT sägs utgöra 

en anledning till att Växjö har blivit utsett till Matlandethuvudstad 2015. 

 

Lärdomar 
- 

 

Kontaktuppgifter 
Regionförbundet södra Småland 

Sara Nilsson, biträdande chef regional utveckling 
E-post: sara.nilsson@rfss.se 

Telefon: 0470-72 47 51 
 

Länsstyrelsen i Jönköpings län 

Monika Y Gustafsson, enheten för regional utveckling, 

E-post: monika.y.gustafsson@lansstyrelsen.se 

Telefon: 010-223 62 51, 070-202 58 68 

 

Länkar 
Artikel om konceptet MAT: En matmässa värd namnet – 

http://www.svenskalivsmedel.se/Artiklar/Artiklar/tabid/1244/ItemId/1121/View/Deta

ils/AMID/2895/Default.aspx 

 

http://www.svenskalivsmedel.se/Artiklar/Artiklar/tabid/1244/ItemId/1121/View/Details/AMID/2895/Default.aspx
http://www.svenskalivsmedel.se/Artiklar/Artiklar/tabid/1244/ItemId/1121/View/Details/AMID/2895/Default.aspx
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Åland 

Nuläge 
Åland har ingen livsmedelsstrategi ännu. Under hösten 2015 kommer dock en 

förstudie genomföras och utifrån denna planeras ett större projekt äga rum för att 

utveckla matsektorn på Åland. Inom detta projekt ingår utformningen av en 

livsmedelsstrategi, liknande den som finns i Österbotten. 

 
Syfte och mål 

- 
 
Tillvägagångssätt 
-  
 
Lärdomar 
- 
 
Andra initiativ 

- 
 
Kontaktuppgifter 
Ålands Landsbygdscentrum      

Lena Brenner, landsbygdsutvecklare 

E-post: lena.brenner@landsbygd.ax  
Telefon: +358 (0)18 329 670, +358 (0)457 526 7305 
 
Länkar 

- 
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Österbotten 

Nuläge 
Ett finländskt exempel på en livsmedelsstrategi finns i Österbotten. Ett utkast till 

Matriket Österbotten 2015-2020 har tagits fram av regionförbundet Dynamo House 

AB. I arbetet med framtagandet av livsmedelsstrategin gjordes en förstudie där 

nuläge, framtidsvisioner och befintlig kunskap kartlades. Mataktörer, producenter, 

förädlare, distributörer, konsumenter och andra intresserade har deltagit i arbetet med 

strategin. Genom intervjuer, arbetsgrupper, seminarier och frågeformulär har dessa 

aktörer involverats. I förstudien framhävs matens nya status men att det är viktigt att 

inte ställa olika produktionssystem mot varandra, utan att samarbete är det enda 

rimliga. I nulägesanalysen har det gjorts en undersökning om vad Österbotten är känt 

för med hjälp av en frågeformulärsundersökning bland konsumenter. Generellt är 

livsmedelsstrategin konsumentorienterad, vilket är samma orientering som i den 

nationella. Vad som framkom mest var att typisk mat från Österbotten var ”rena och 

enkla råvaror”. Äkthet, rejälhet, traditioner, renhet, lokalitet och god smak är andra 

beskrivningar som var ofta förekommande. I förstudien gjordes även en SWOT-

analys. 

 

Nationella strategier och program i Finland med fokus på konsumenterna utgör 

grunden för Österbottens matstrategi. Även landsbygdsprogrammets innehåll speglas 

i den regionala strategin. Tidigare har Dynamo House främst bedrivit 

livsmedelsfrågor genom projekt vilka har behövt anpassas till målen i de andra 

program som har utgjort finansieringen av projekten. Nu kan arbetet istället utgå från 

målen i livsmedelsstrategin. 

  

Syfte och mål 
Anledningen till att strategin tagits fram är behovet av en flexibel och mottaglig 

strategi i en ständigt föränderlig miljö. Förhoppningen är att strategin ska ge en 

samsyn på utvecklingsbehovet och utvecklingsriktningen, fungera som ett ramverk 

och en kompass, med vars hjälp olika aktörer kan bidra till utveckling av helheten. 

Visionen med strategin är att jobba nära ”själva tuggan”. Visionen är även att 

”nätverket inom livsmedelsstrategin ska fungera som en plattform för samarbete och 

partnerskap, katalysator för kolliderande av aktörer och substans” samt att 

”samarbetet är övertygande och får politiskt stöd”. Potentialen i matkultur, närmat 

och terroir framhålls. Inga specifika mål finns fastslagna i utkastet till 

livsmedelsstrategin. 

 

Tillvägagångssätt 
Ansvaret för genomförandet av nyckelåtgärderna ska vara likvärdigt för alla aktörer. 

Aktörer i strategin utgår från strategins begrepp 4M, vilket står för matproducent, 

matförädlare, matdistributör och matkonsument. Det är de som har varit med och 

utvecklat strategin som också förväntas delta i implementeringen av den, enligt 

Dynamo House AB. Genomförandet ska utföras med hjälp av vissa nyckelåtgärder 

med tyngd på kund, kompetens, ursprung, nätverk, matkultur och hållbarhet. 
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Åtgärder för respektive område är: 

 

 Kund: tillgänglighet och mervärde 

 Kompetens: produktutveckling och ”värdsskap” 

 Kompetent arbetskraft, marknadsföring och kommunikation 

 Ursprung: närmat och terroir 

Övriga områdens nyckelåtgärder specificeras inte vidare. Det finns däremot 

”försöksförslag”. Där finns tydliga idéer om åtgärder i syfte att arbeta för visionen. 

De är följande: 

 

Nya möjligheter 

 Naturprodukter vars terroir betonas och som paketeras som en unik produkt 

och marknadsförs till rätt kundgrupp 

 Webbhandel och synlighet på webben som ny försäljningskanal 

 Genom att svara på konsumenternas mångfacetterade värderingar kan 

exempelvis GMO-fria produkter, ekologiska, etiska och säsongsbetonade 

råvaror vara intressanta 

 

Synlighet 

 Märkning av Österbottnisk mat i affären på kvittot eller märkning på 

prislappen och i restaurangens meny 

 Utveckling av en applikation för smarttelefoner och surfplattor som visar 

vilka gårdsbutiker som är öppna och vad de erbjuder 

 Smakprover i affärer ger konsumenter en direktkontakt till produkten och 

dess användningsmöjligheter 

 Skolmatsreform, vad kan vi göra annorlunda för att lyfta landskapet i 

jämförelse med andra?  

 

Evenemang 

 Öppna gårdar i stil med Restaurangdagen där gårdarna bjuder på det de är 

själv intresserade av, ökar konsumenternas uppfattning om genomskinlighet 

och ökar kunskap om matens ursprung 

 Utnämnande av landskapets matambassadörer som kan berätta om det som 

Österbotten bjuder på nationellt men också för aktörer inom landskapet 

 Temakampanjer om att äta Österbottniskt, genom försök kan man undersöka 

hur bred produktionen är, vilka produkter konsumenterna hittar 

 

Andra initiativ 
- 

 

Lärdomar 
Dynamo House uttrycker att det har varit svårt att skapa en livsmedelsstrategi som 

samtliga aktörer kan identifiera sig med och uppleva som ”sin egen”. En orsak är 

bredden av aktörer. Till exempel ska ju både primärproducenter och handlare, som är 

i varsin ända av kedjan, uppleva att strategin är deras gemensamma. Många större 
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etablerade företag har dessutom egna strategier. För dessa kan den regionala strategin 

uppfattas som ännu ett byråkratiskt dokument som inte innebär någon större vinst för 

dem. De är inte heller alltid positiva till att dela med sig av företagets egna plan. 

 

Kontaktuppgifter 
Dynamo House 

Jonas Harald, Företagshuset DYNAMO Yritystalo / Foodia 

E-post: jonas@dynamohouse.fi 

Telefon: 358 50 548 3400 

 

Länkar 
Utkast till Livsmedelsstrategi: Matriket Österbotten 2015-2020 - 

http://www.dynamohouse.fi/sites/default/files/strategidokumentet_for_utlatande.pdf 

 

Dynamohouse – 

www.dynamohouse.fi 

 

  

http://www.dynamohouse.fi/sites/default/files/strategidokumentet_for_utlatande.pdf
http://www.dynamohouse.fi/


Regionala livsmedelsstrategier  Februari 2015 

  KSLA 

 

    57 

Diskussion och slutsatser 

Generellt kan sägas att fördelningen av initiativ inom livsmedel är spridda inom 

länen och regionerna. En del län, som Västra Götaland och Halland, har en väl 

utarbetad strategi. Andra, som Blekinge och Uppsala, har inga planer alls på att ta 

fram en. Medan en del regioner har hunnit avsluta och reviderat sin 

livsmedelsstrategi så har andra knappt haft ett första möte. Hur som helst är intresset 

för livsmedelsbranschen och att skapa en strategi märkbart ute i regionerna. Av 21 

län är det 15 stycken som har eller är på gång att skaffa. 

 

Syftet med att ta fram en strategi är lite olika i länen men några anledningar som 

uppkommer ofta är att en livsmedelsstrategi är viktig för: 

 Regional utveckling 

 Ekonomisk tillväxt 

 Näringslivsutveckling 

En del regioner ser också dokumentet som utgör livsmedelsstrategin som ett 

kommunikationsverktyg. Ett framarbetat dokument gör att det finns något att 

diskutera kring och det visar även att näringen ses som viktig, vilket är en tydlig 

signal för företagare på alla nivåer inom branschen.  

 

Matens kulturella värde, gastronomi, och det varumärke som kan skapas i en region 

tack vare detta tas också ofta upp i strategierna. Ett starkt varumärke för regionen ses 

ofta kunna uppnås genom satsningar på kultur så som musik, teater eller i detta fall 

gastronomi. Ett starkt varumärke kan ha en positiv inverkan för att kunna locka 

människor, turister och företag. 

Ett begrepp som används för att tala om platsens specifika egenskaper som påverkar 

smaken på maten är terroir, vilket en del regioner lyfter i sina strategidokument. En 

regions varumärke kan förstärkas med hjälp av mat som är specifik eller till och med 

unik för den regionen. Mat och gastronomi talas om som en näring som kan ge 

mervärden, som kan lyfta befintliga näringar. Som i exemplet Jämtland där de talar 

om att maten kan lyfta den övriga besöksnäringen i länet. 

Det finns många ord i dokumenten med en stark innebörd. Det är begrepp som har en 

positiv klang. Några exempel är: 

 Konkurrenskraft 

 Attraktionskraft 

 Hållbar utveckling 

 Innovation 

 Kompetens  

 Tillväxt 

 Lärande  

 Landsbygdsutveckling 
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Dessa ordval är inte alltid så vanliga att höra när man talar om lantbruket i andra 

sammanhang. Men i livsmedelsstrategierna, där lantbruket kopplas samman med de 

övriga leden i livsmedelsbranschen, ses näringen som en möjlighet till tillväxt och 

regional utveckling. I diskussionen ur ett nationellt perspektiv ligger fokus oftare på 

lantbrukets negativa miljöpåverkan och rimligheten i EU:s stödfinansiering av 

lantbruket. Utifrån denna jämförelse mellan hur man talar om lantbruksnäringen på 

regional respektive nationell (samt global) nivå skulle man kunna tolka det som att 

det kan vara lättare att på regional nivå se möjligheterna med lantbruksnäringen, än 

vad det är på den nationella och globala nivån. 

 

Det talas ofta om att strategin ska omfatta ”från jord till bord”, med andra ord att hela 

livsmedelskedjan ska ingå i strategin. Många regioner utgår från de sex 

fokusområden som togs fram i satsningen Sverige – det nya matlandet: 

 Primärproduktion 

 Offentlig mat 

 Matturism 

 Förädling 

 Restaurang 

 Handel 

Dessa utgör fokusområden även i en del strategier. Det är därmed tydligt att Sverige 

– det nya Matlandet hade en inverkan på och betydelse för denna utveckling av 

regionala livsmedelsstrategier. Det är en trend som har kommit under de senaste 

åren. 

 

I de län där det inte finns någon strategi uppger många sig arbeta med mat på ett eller 

annat sätt ändå. Där finns ett ännu tydligare fokus på matens smakdimensioner och 

dess kulturella värde. Initiativen är även här präglade av regeringens satsning på 

Sverige – det nya matlandet och mycket handlar om att lyfta fram en regions 

särskilda värden i form av ”finare” mat. 

 

En frågeställning i rapporten var huruvida det har skett någon utvärdering av 

livsmedelsstrategierna. Utvärdering kan anses vara en viktig del för att kunna 

bedöma måluppfyllelse och effekterna av strategin. Trots detta har inte många 

utvärderingar gjorts. En naturlig anledning är att många strategier nyligen är 

uppstartade och att någon utvärdering därför ännu inte har varit aktuellt. Samtliga 

svarande uppger dock att planen är att strategin ska utvärderas. Utvärdering kan dock 

vara lättare sagt än gjort. Det kan vara svårt att mäta målen om det inte finns tydliga 

indikatorer. Dessutom är det av yttersta vikt att avgöra vilka indikatorer som ska 

mätas för att därmed kunna mäta rätt indikatorer. 

Frågor som är aktuella att fundera kring när det gäller utvärdering är: 

 Hur säkerställer man samband mellan orsak och verkan?  

 Hur kan man vara säker på att det är just strategin som är orsaken till den 

uppkomna effekten?  
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Dessa vedertagna svårigheter med utvärdering kvarstår trots ambitionen att utforma 

mål som är mätbara. Frågorna kring vilka indikatorer som ska mätas och hur man 

säkerställer ett orsak-verkan-samband är fortfarande lika aktuella frågor.  

 

Region Halland är ett exempel på en region med en livsmedelsstrategi som har 

funnits sedan 2003 och därmed tillräckligt länge för att ha hunnit utvärderats. Varje 

år görs en projektplan i syfte att uppnå målen med strategin och denna utvärderas och 

revideras årligen. En del av utvärderingen mäter kvantitativa aspekter, till exempel i 

monetära och procentuella former så som: 

 Sysselsättning 

 Antal hotellövernattningar  

 Omsättning i företag 

Ekonomiska effekter kan dröja innan de kan redovisas i statistiken vilket Region 

Halland uppger är en nackdel. Ytterligare en svårighet uppges vara att säkerställa 

orsak-verkan-samband. De uppger sig inte kunna garantera att det är strategin 

specifikt som har orsakat de uppmätta effekterna.  

 

Denna problematik uppger Region Halland även gälla kvalitativa aspekter. 

Ytterligare svårigheter som Region Halland upplevt med kvalitativa aspekter är att 

överhuvudtaget hitta lämpliga indikatorer. Det är svårt att mäta om vissa variabler 

har ökat eftersom de inte går att mäta i siffor, vilket gäller till exempel: 

 Kunskap 

 Delaktighet 

 Livskvalitet 

Möjliga metoder för att utreda de kvalitativa effekterna är intervju- eller 

enkätundersökningar. Detta kan vara både tidskrävande och kostsamt vilket Region 

Halland påpekar, något de menar är viktigt att hitta en lösning på. 

 

Initiativet till att ta fram en regional livsmedelsstrategi har kommit från olika håll i 

länen. Fördelningen av aktörer som varit mest drivande ser ut enligt följande: 

 

 I nio län har regionförbund/regioner varit drivande 

 I fem län har länsstyrelsen varit drivande 

 I fem län har LRF varit drivande 

 I ett län har landstinget varit drivande 

Dessa aktörer har antingen själva uttryckt att de har varit drivande alternativt stått 

som ägare till strategidokumenten. Det innebär däremot inte att det endast är denna 

aktör som har stått för initiativet utan det har i flera fall varit flera aktörer som 

gemensamt har drivit frågan. Framtagandet av strategierna har många gånger skett i 

samverkan mellan regioner/regionförbund, länsstyrelser, LRF, landsting och andra 

intressenter, både offentliga och privata. Samverkan anses bra för att strategin ska nå 

förankring bland alla aktörer som påverkas av den samt för att alla ska kunna dela på 

ansvaret för att målen i strategin ska uppnås. I flera fall har ett konsultföretag anlitats 

för att göra en nulägesanalys/förstudie för att kunna peka på förutsättningar och 

behov i den specifika regionen. Strategin har sedan formats utifrån den. 
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I några fall har LRF:s regionförbund själva tagit fram en strategi med mål om 

produktion. Denna har däremot inte tagits fram i samverkan med andra aktörer och 

det är därför möjligt att denna saknar politisk och annan förankring. I de län där LRF 

har varit drivande har det också verkat saknats initiativ från annat håll vilket skulle 

kunna spegla en brist på intresse. Detta kan därför ha medfört att LRF sett ett behov 

som behövts fyllas. 

 

Avslutningsvis har denna rapport fått oss att fundera över vad en nationell 

livsmedelsstrategi egentligen borde innehålla. En fråga är hur de regionala 

strategierna och en nationell strategi kommer att förhålla sig till varandra. En del län 

säger sig avvakta en nationell strategi och har därför inte tagit fram någon egen ännu. 

Andra har uppfattningen att det är fördelaktigt att ha en regional strategi när den 

nationella ska utformas för att kunna påverka och visa vilka prioriteringar man anser 

är viktiga. Man kan också se vad som redan görs på regional nivå och således även 

upptäcka vad som fattas. 

 

Utifrån vår undersökning kan vi konstatera att livsmedelsbranschen generellt ses som 

en tillgång på regional nivå. Strategierna speglar ofta en positiv inställning vilket är 

viktigt att ta fasta på. De olika faser som länen befinner sig i innebär olika behov i 

länen. De som redan har kommit väldigt långt skulle kunna stjälpas av en nationell 

strategi om den innebär en motsättning mot den regionala. De län som väntar på en 

nationell strategi skulle däremot kunna hjälpas av den. Länens olika bild av vad en 

nationell strategi skulle komma att innebära medför olika förväntningar på den. 

 

Vi tror att det kan finnas fördelar i att ta regionala strategier i beaktande vid 

utformandet av en nationell. Dels ger det en chans att se vilka regionala 

förutsättningar och möjligheter som finns i vårt avlånga land. Genom att utgå från de 

strategier som redan finns så kan dubbelarbete undvikas eftersom det regionala 

behovet redan finns uttryckt, av regionerna själva. 
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Länkar 

Tillgängliga 2015-02-04. 

 
Blekinge 
LRFs initiativ: Aktuellt arbete livsmedel – 

http://www.lrf.se/mitt-lrf/regioner/sydost/aktuellt-arbete/livsmedel/  

 
Gotland 
Vision Gotland 2025 – 

http://www.gotland.se/38064 

 

Goda Gotland – 

http://www.godagotland.se/?page_id=16 

 
Gävleborg 
Förstudie Lokal mat i Gävleborg – 

http://gammal.regiongavleborg.se/download/18.3ff7f3d6140e3c2110180002899/F%

C3%B6rstudie+lokal+mat+i+G%C3%A4vleborg+130830.pdf 

 
Halland 
Region Hallands hemsida: Livsmedel – 

http://www.regionhalland.se/utveckling-och-tillvaxt/omrade/mathalland/  

För dokument Mathalland: kontakta Hans Bergsten 

 
Jämtland 
Underlag till regional matstrategi – 

http://www.ostersund.se/download/18.7c9b417513c116e5a1497a/1357733073407/D

el+1+Underlag+till+regional+matstrategi+v1.pdf 

 

Gemensam portal - Jamtland.se - http://jamtland.se/index.php/se/ 

 
Jönköping 
Matlandet – med smak av Småland (broschyr) – 

Finns ej att tillgå via nätet. Kontakta Monika Y Gustafsson på länsstyrelsen i 

Jönköpings län för mer information. 

 
Kalmar 
Region Kalmar, livsmedelsstrategi – 

http://www.rfkl.se/sv/Verksamheter/Naringsliv-Tillvaxt/Livsmedelsstrategi/Om-

strategin/ 

 

Region Kalmar, Framtidsstudie – 

http://www.rfkl.se/sv/Verksamheter/Naringsliv-Tillvaxt/Livsmedelsstrategi/Grona-

naringar/ 

 
 
 
 

http://www.lrf.se/mitt-lrf/regioner/sydost/aktuellt-arbete/livsmedel/
http://www.gotland.se/38064
http://www.godagotland.se/?page_id=16
http://gammal.regiongavleborg.se/download/18.3ff7f3d6140e3c2110180002899/F%C3%B6rstudie+lokal+mat+i+G%C3%A4vleborg+130830.pdf
http://gammal.regiongavleborg.se/download/18.3ff7f3d6140e3c2110180002899/F%C3%B6rstudie+lokal+mat+i+G%C3%A4vleborg+130830.pdf
http://www.regionhalland.se/utveckling-och-tillvaxt/omrade/mathalland/
http://www.ostersund.se/download/18.7c9b417513c116e5a1497a/1357733073407/Del+1+Underlag+till+regional+matstrategi+v1.pdf
http://www.ostersund.se/download/18.7c9b417513c116e5a1497a/1357733073407/Del+1+Underlag+till+regional+matstrategi+v1.pdf
http://jamtland.se/index.php/se/
http://www.rfkl.se/sv/Verksamheter/Naringsliv-Tillvaxt/Livsmedelsstrategi/Om-strategin/
http://www.rfkl.se/sv/Verksamheter/Naringsliv-Tillvaxt/Livsmedelsstrategi/Om-strategin/
http://www.rfkl.se/sv/Verksamheter/Naringsliv-Tillvaxt/Livsmedelsstrategi/Grona-naringar/
http://www.rfkl.se/sv/Verksamheter/Naringsliv-Tillvaxt/Livsmedelsstrategi/Grona-naringar/
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Kronoberg 
LRFs framtidsstudie: Möjligheterna för livsmedelsproduktion i Kronobergs län – 

http://www.lrf.se/globalassets/dokument/mitt-

lrf/regioner/sydost/livsmedel/kronoberg-livsmedel.pdf 

 

LRFs rapport: Möjligheterna för livsmedelsproduktion i Kronobergs län 2030 – 

http://www.lrf.se/globalassets/dokument/mitt-lrf/regioner/sydost/livsmedel/rapport-

kronoberg.pdf 

 
Norrbotten 
Regionala beredningens verksamhetsrapport 2014 – 

http://www.nll.se/publika/lg/verk/Kansli/Lfu/2014/Bilagor/141014/Regionala%20ber

edningens%20verksamhetsrapport%202014.pdf  

 
Skåne 
Styrdokument Region Skåne: Matlandet Skåne – en vision för Region Skånes 

verksamheter –  

http://www.skane.se/globalassets/styrandedokument/rs__31_matlandet_skane.pdf 

 

Skånsk Dryckesstrategi 2013-2020 – 

http://www.smakapaskane.se/download/18.11165b2c13cf48416de8f69/Skansk_dryc

kesstrategi_0416_web.pdf 

 

LRF Skåne: De hållbara gröna näringarna i Skåne 2020 – 

http://lrfse.preview.lrf.se/PageFiles/42361/LRF%20Sk%C3%A5nes%20m%C3%A5l

bilder%20f%C3%B6r%20de%20h%C3%A5llbara%20gr%C3%B6na%20n%C3%A

4ringarna%202020.pdf 

 
Stockholm 
Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013: Genomförandestrategi för 

Stockholms län – 

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2

010/landsbygdsprogram-for-sverige-genomforandestrategi-hela.pdf  

 

SWOT-analys avseende Havs- och fiskerifonden för Stockholms län – 

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/nyheter/2013/la

nsstyrelsen_i_stockholm_SWOT_analys_avseende_havs_och_fiskerifonden.pdf 

  

SWOT-analys och nulägesbild av Stockholms läns landsbygd – 

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/nyheter/2013/S

WOT-analys-sthlm-lans-landsbygd.pdf 

 
Södermanland 
Stolt mat i Sörmland – 

http://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/SiteCollectionDocuments/Sv/nyheter/201

3/Matstrategin%202014%20-%202020.pdf  

 
 
 
 

http://www.lrf.se/globalassets/dokument/mitt-lrf/regioner/sydost/livsmedel/kronoberg-livsmedel.pdf
http://www.lrf.se/globalassets/dokument/mitt-lrf/regioner/sydost/livsmedel/kronoberg-livsmedel.pdf
http://www.lrf.se/globalassets/dokument/mitt-lrf/regioner/sydost/livsmedel/rapport-kronoberg.pdf
http://www.lrf.se/globalassets/dokument/mitt-lrf/regioner/sydost/livsmedel/rapport-kronoberg.pdf
http://www.nll.se/publika/lg/verk/Kansli/Lfu/2014/Bilagor/141014/Regionala%20beredningens%20verksamhetsrapport%202014.pdf
http://www.nll.se/publika/lg/verk/Kansli/Lfu/2014/Bilagor/141014/Regionala%20beredningens%20verksamhetsrapport%202014.pdf
http://www.skane.se/globalassets/styrandedokument/rs__31_matlandet_skane.pdf
http://www.smakapaskane.se/download/18.11165b2c13cf48416de8f69/Skansk_dryckesstrategi_0416_web.pdf
http://www.smakapaskane.se/download/18.11165b2c13cf48416de8f69/Skansk_dryckesstrategi_0416_web.pdf
http://lrfse.preview.lrf.se/PageFiles/42361/LRF%20Sk%C3%A5nes%20m%C3%A5lbilder%20f%C3%B6r%20de%20h%C3%A5llbara%20gr%C3%B6na%20n%C3%A4ringarna%202020.pdf
http://lrfse.preview.lrf.se/PageFiles/42361/LRF%20Sk%C3%A5nes%20m%C3%A5lbilder%20f%C3%B6r%20de%20h%C3%A5llbara%20gr%C3%B6na%20n%C3%A4ringarna%202020.pdf
http://lrfse.preview.lrf.se/PageFiles/42361/LRF%20Sk%C3%A5nes%20m%C3%A5lbilder%20f%C3%B6r%20de%20h%C3%A5llbara%20gr%C3%B6na%20n%C3%A4ringarna%202020.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2010/landsbygdsprogram-for-sverige-genomforandestrategi-hela.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2010/landsbygdsprogram-for-sverige-genomforandestrategi-hela.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/SiteCollectionDocuments/Sv/nyheter/2013/Matstrategin%202014%20-%202020.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/SiteCollectionDocuments/Sv/nyheter/2013/Matstrategin%202014%20-%202020.pdf
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Västra Götaland 
Livsmedel och gröna näringar: Handlingsprogram 2013-2015 – 

http://www.vgregion.se/upload/ToU%20handlingsprogram%202013-

2015/Handlingsprogram_Livsmedel_grona_naringar2013-2015.pdf 

 
Örebro 
Tillsammans når vi målen till 2020 – kortversion av Örebro läns energi- och 

klimatprogram – 

http://www.lansstyrelsen.se/orebro/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-

klimat/klimat-och-energi/Nytt%20energi-

%20och%20klimatprogram/LS%20Energi_klimat%20130610ny.pdf 

 
Östergötland 
Projektet Rätt och slätt – 

http://rattochslatt.se/ 
 
Småland 
Artikel om konceptet MAT: En matmässa värd namnet – 

http://www.svenskalivsmedel.se/Artiklar/Artiklar/tabid/1244/ItemId/1121/View/Deta

ils/AMID/2895/Default.aspx 

 
Österbotten 
Utkast till Livsmedelsstrategi: Matriket Österbotten 2015-2020 – 

http://www.dynamohouse.fi/sites/default/files/strategidokumentet_for_utlatande.pdf 

 
 

http://www.vgregion.se/upload/ToU%20handlingsprogram%202013-2015/Handlingsprogram_Livsmedel_grona_naringar2013-2015.pdf
http://www.vgregion.se/upload/ToU%20handlingsprogram%202013-2015/Handlingsprogram_Livsmedel_grona_naringar2013-2015.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/orebro/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/Nytt%20energi-%20och%20klimatprogram/LS%20Energi_klimat%20130610ny.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/orebro/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/Nytt%20energi-%20och%20klimatprogram/LS%20Energi_klimat%20130610ny.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/orebro/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/Nytt%20energi-%20och%20klimatprogram/LS%20Energi_klimat%20130610ny.pdf
http://rattochslatt.se/
http://www.svenskalivsmedel.se/Artiklar/Artiklar/tabid/1244/ItemId/1121/View/Details/AMID/2895/Default.aspx
http://www.svenskalivsmedel.se/Artiklar/Artiklar/tabid/1244/ItemId/1121/View/Details/AMID/2895/Default.aspx
http://www.dynamohouse.fi/sites/default/files/strategidokumentet_for_utlatande.pdf

