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Framtidens mat från sjö och hav
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Sverige – det nya matlandet –

en vision om ett godare liv
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Vi ska  vara ett matland med 

nyskapande livskvalitet

Sverige som matland:

Bäst på mat i Europa till år 

2020.

20 000 nya jobb till år 2020.

Ett godare liv handlar om 

upplevelsen och smaken, 

men också om hälsa och 

hållbarhet. 

Det vi står för är nyfikenhet, 

ärlighet, omtanke och kvalitet.
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Sverige är på god väg

• Det går bra för bilden av Sverige som det nya matlandet 

• Matturismexporten 35 mdr kr + livsmedelsexporten 54 

mdr 

• Utländska besökarnas restaurangkonsumtion har ökat 

192 %*

• PR-värde om 500 mkr 2012 (från 120 mkr 2011) 

• Ökat internationellt intresse för svensk matkultur:

– från 3 till 11 länder

– Google ”Sweden + food” ökar

– Fler matevent i Sverige:

World Food Travel Summit till Sverige 2013

Kock-EM Bocuse d’Or Europe 2014 till Sverige …

• Internationella matexperter tror på Sverige 

• Ökat förtroende & engagemang nationellt

• Omvärldstrenderna pekar fortsatt på Sveriges styrkor …
*2000-2011

Foto: Smålandsbilder.se



Vision för livsmedelskedjan 

år 2022

” Sverige har en effektiv och innovativ livsmedelskedja, som 

skapar tillväxt såväl regionalt som nationellt, baserat på 

internationell konkurrenskraft.

Livsmedelskedjan 

- utmärks av en hållbar och etisk produktion och tillgodoser 

konsumenternas diversifierade behov och önskemål av mat och 

matrelaterade tjänster, som ger värden i form av hälsa, 

bekvämlighet, njutning och trygghet.

- bidrar starkt till utvecklingen mot ett hållbart samhälle och 

kännetecknas av förtroende mellan aktörerna i kedjan och 

förtroende hos samhälle och konsumenter. 

- utmärks av mångfald i sitt utbud och stor exportandel och är 

uppbyggd av en blandning av små och stora företag. ”

Aktörerna SIK, LI, Food Science Sweden och Gogool Business navigator 2011
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Food Change 2013

Nästa års mattrender enligt United Minds –

vilka möjligheter innebär de?

Skärpning – du är vad du äter, att äta är att ta ställning – hela 

vägen

Eat nature – grönsakernas genombrott på tallriken

Have fun – borta är den gamla snobbismen, mat ska vara 

avslappnat och roligt

Simplicity – i en värld med allt mer valfrihet uppskattar vi enkelhet

Live to learn – matkommunikation på nya, undervisande sätt

Craftmanship – att ta sig tid är status och ingenting är finare än 

någonting du gjort själv.

Foto: Smålandsbilder.se



Hela matkedjan är viktig
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Ur regeringens måldokument för Matlandet mot år 2020  ”På god väg”.



För ökad kunskap om mat 

och matglädje i den 

offentliga måltiden
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För ökad konkurrenskraft inom 

primärproduktionen
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Foto: Miriam Preis.
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För fler livsmedelsföretag och 

en fördubblad export

2013-12-06

Foto: Ronny Pentikäinen, Karoline Nordefors och Ostrea Sverige AB.



För ökad mångfald med hög 

kvalitet i restaurangutbudet
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Foto: Smålandsbilder.se.



För ökad matkonsumtion hos turister och fler 

besöksmål där mat är en reseanledning
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Foto: Therese Rydström Foto: CJ Utsi



Handel nytt fokusområde
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Ur regeringens måldokument för Matlandet mot år 2020  ”På god väg”.



För verktyg till konsumenten, tillgänglig regional 

mat och ökad resurshushållning i livsmedelskedjan
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Mer god och sund mat 

från våra vatten behövs

– Jag är övertygad om att ett tydligt miljöfokus 

är en konkurrensfördel. Ett ekonomiskt, 

ekologiskt och socialt hållbart vattenbruk har 

framtiden för sig, säger Eskil Erlandsson. Vi 

kommer att behöva mer god och sund mat 

från våra vatten.
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Foto: Jann Lipka.



Dricksvatten – vårt viktigaste livsmedel
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Foto: Smålandsbilder.se



Vilken kommun har Sveriges 

godaste kranvatten?
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Foto: Svenskt Vatten.

”Absolut rent, med fina 

mineraltoner. Fräschör och 

kylig elegans. Törstsläckare 

av allra högsta klass.” 



Tävlingen Matverk lyfter nya innovativa 

produkter och entreprenörer
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Innovativ färdigrätt tar 

blåmusslor på export
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Saltea Seafood vill ändra på att vi i Sverige äter 
färre musslor än i övriga Europa. Vinkokta 
musslor är en färdigprodukt som gör att alla 
kan äta vällagade musslor på ett enkelt sätt.

Musslorna är kokta i vin och grönsaker och 
pastöriserade direkt i en vakuumförpackning 
kallad MicVac.

Tack vare finalvinsten i Matverk 2013 har 
företaget fått kontakter som nu tar deras 
produkter på export bland annat till Frankrike.

Foto: Matverk.



Idag importerar vi mer 

än vi exporterar

Export Levande

blåmusslor

ton

Frysta 

blåmusslor 

ton

Levande 

blåmusslor

tkr

Frysta

blåmusslor

tkr

1995 741 6 2836 122

2012 353 11 7185 442
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Import Levande

blåmusslor

ton

Frysta 

blåmusslor

ton

Levande 

blåmusslor

tkr

Frysta 

blåmusslor

tkr

1995 174 50 776 1631

2012 627 441 10047 13878

Källa: SCB



Mer musslor för mumsig mat 

och renare hav
Visste du att

- musslans bästa tid är nu, mellan augusti och april?

- Sverige skördar cirka 2000 ton musslor per år, men våra 

vatten har potential att odla 100 000 ton?

- musselköttet till 80 procent består av vatten, 13 procent 

protein och 2 procent fett?

- att musslorna renar bort 1000 ton kväve och 100 ton 

fosfor ur vattnet?
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Ostronodling och ostronfiske -

miljövänligt och nyttigt
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- Ostrea Sverige AB är ett företag som har som affärsidé att 

driva storskalig odling och försäljning av det platta ostronet, 

Ostrea edulis. Försäljning sker främst till grossister i Europa.

- Flera företag erbjuder ostronfiske och matupplevelser.



Try Swedish Seafood in London
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Både löjrom och fiskkött

Siklöja från 

Bottenvikens 

skärgård, 

världens största 

skärgård med 

bräckt vatten. 

Hanfiskarna blir 

till en delikat 

matfisk.

Även i Vänern 

fångas siklöja 

och projekt pågår 

om att ta till vara 

hela fisken i 

förädlad form.
.
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Foto: Karoline Nordenfors



Fiska, rensa, tillaga och äta

- en helhetsupplevelse att minnas
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Foto: Smålandsbilder.se



Skaldjurssafari – hummer och ostron
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Foto; Everts Sjöbod



Alger som framtidens mat
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Foto: Simris Alg



Mission fishlove
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Sir Ben Kingsley Foto: RankinMelanie Bernier Foto: Denis Rouvre Kenzo Foto: Denis Rouvre

www.fishlove.co.uk



Tipsa oss gärna!

matlandet.se

facebook.com/vialskarsvenskmat

twitter.com/matlandet

jordbruksverket.se

tryswedish.com

Elisabet Bjelke

072-512 38 74

elisabet.bjelke@jordbruksverket.se
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