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Introduktion

En rad konsumentundersökningar har konstaterat 
att intresset för närproducerad mat är stort bland 
konsumenterna och är dessutom i ökande. Försälj-
ningen av denna typ av mat har ofta skett antingen 
direkt på gården eller i form av torghandel. Men 
med ett ökat konsumentintresse följer ett allt mer 
tilltagande engagemang även hos de stora matva-
rukedjorna som ICA, COOP och Axfood. Alla 
dessa erbjuder nu ett visst sortiment av produkter 
som härrör från en närregion till butiken ifråga.

Utvecklingen styrs också av politiska utspel och 
ställningstaganden, t ex satsningarna runt begrep-
pet Matlandet Sverige. Flera hävdar att efterfrågan 
på närproducerade produkter kommit att begränsa 
och delvis ersätta efterfrågan på ekologiska pro-
dukter. Detta kan ha ett samband med att mer än 
hälften av det ekologiska utbudet är import som i 
många fall har transporterats långt.

En bärande idé vid utformningen av dagens 
konferensprogram var att hela kedjan från produk-
tion till konsumtion skulle belysas och diskuteras 
med hjälp av inspel av skilda aktörers perspektiv 
på ämnet. Hur ser den politik ut som formar ram-
verket för utvecklingen av den lokala maten? Hur 
ser lantbrukets egen organisation LRF på frågan? 
Vet någon omfattningen av det som kan rymmas 
inom begreppet Lokal mat? I vad mån styr vårt 
EU-medlemskap vårt agerande vid offentlig upp-
handling av det närproducerade?

En annan bärande idé var att få lyssna till ett 
antal personer med erfarenhet från den praktiska 
lokala matkedjan på kommunnivå, i grossistled, i 
handel och i produktionsled.

Definition och synonymer
Under hela dagen återkom frågan om hur man de-
finierar begreppet Lokal mat och hur närliggande 
begrepp som Närproducerat, Regional mat och 
Småskaligt producerad mat relaterar härtill.

Många använder begreppen Lokal mat och 
Närproducerat som synonymer. LivsmedelsSverige 
definierar Regional mat som en produkt som pro-
ducerats med en geografisk identitet eller med an-
nat tydligt mervärde. Sådana produkter kan ha en 
marknad som sträcker sig långt utanför det lokala. 
Den italienska parmaskinkan brukar få exempli-
fiera vad som avses.

Småskaligt producerat bör rimligen vara skilt 
från de två andra begreppen och behöver inte vara 
relaterat till vare sig produktmervärden eller av-
stånd mellan produktion och konsumtion på annat 
sätt än att det är vanligt att den lokala och regio-
nala maten också är framställd i små till medel-
stora företag.

Det rådde enighet om att någon entydig defi-
nition ännu inte presenterats och brett anammats. 
Flera ansåg att detta behöver åtgärdas medan nå-
gon menade att det inte hade någon avgörande 
betydelse för praktiken. Ekonom Sara Johansson 
från Jordbruksverket påpekade dock helt riktigt att 
utan en entydig definition är det omöjligt att få 
fram statistik för att t ex belysa den lokala matens 
marknadsandel.

Powerpoint-presentationer
Denna sammanfattning av dagen är att betrakta 
som ett komplement och ska läsas tillsammans 
med de enskilda föredragens powerpoint-presen-
tationer där ofta mer detaljerad information åter-
finns.

Konferensens ramverk
Mot bakgrunden att konferensen skulle behandla 
hela kedjan från produktion till konsumtion grup-
perades de anlitade föredragshållarna i tre block; 
det första mer övergripande nationellt, ett andra 
block rörande grossist- och handelsled inklusive 
ett exempel på hur Falköpings kommun arbetar. 
Föreläsningsdelen avslutades med ett block med 
producenterfarenheter varefter dagen avrundades 
med en paneldiskussion.

Akademiens sekreterare Åke Barklund inled-
de med att hävda att dagens konferens i grunden 
handlar om kultur – nämligen att odla. Man skulle 
kunna tillägga att den lokala matproduktionen ej 
sällan dessutom förvaltar gamla produktionsmeto-
der och matkulturer och i den meningen också ger 
dagen en ytterligare kulturdimension.

Lennart Wikström, Cultimedia Information 
AB, agerade moderator med stort kunnande i da-
gens ämne.
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Det nationella perspektivet

Hans Bergsten gav en inledande översikt röran-
de det lokala matkonceptets historia och argumen-
ten varför en sådan satsning kan vara motiverad. 
Hans Bergsten är för närvarande utvecklingsleda-
re för tillväxtområde livsmedel i Region Halland 
men har i f lera andra sammanhang ägnat hela sitt 
yrkesverksamma liv åt temat för dagen.

Den nära maten ökar möjligheten för konsu-
menten att få insyn i hur djuren haft det och hur 
produktionen gått till. Detta kan i sin tur bidra 
till en ökad förståelse för producentens villkor och 
därmed en ökad betalningsvilja för mat som i de 
f lesta fall haft högre produktionskostnader. Den 
närproducerade maten säljs vanligtvis med mer-
värdesargument som korta transporter och bidrag 
till en levande landsbygd i närmiljön men också 
med mer produktrelaterade mervärden som färsk-
het och smak. Från ett konsumentperspektiv kan 
det lokala valet även styras av upplevelser som t ex 
passion, protest och signalerad identitet. Bergsten 
menade att den lokala matens landvinningar också 
kommit att bidra till ett mer generellt ökat intresse 
för matens ursprung och därmed drivit på håll-
barhetsarbetet inom livsmedelskedjan och då inte 
minst i lantbruket.

Den lokala matproduktionen har ingen framtid 
om det enskilda företaget inte lyckas utveckla till-
växt och ekonomisk bärkraft. I den meningen åker 
man inte långsiktigt i någon gräddfil.

Bergsten pekade också på möjliga osäkerheter 
när det gäller den lokala matens hållbarhetsför-
delar och önskade ett ökat forskningsstöd såväl 
i denna del som när det gäller effektivisering av 
själva företagandet. Vidare framhöll Bergsten att 
samtidigt som satsningar på inhemsk matförsörj-
ning leder till förbättrad krisberedskap så leder en 
alltför långtgående protektionism och plädering 
för de lokala matalternativen till negativa åter-
verkningar på fattiga länders möjlighet att sälja 
sina produkter.

Bergsten avslutade med att lansera ett nytt 
namn på den lokalt producerade maten nämligen 
”Mervärdesladdad ursprungsmat” (MuM).

anna enström JärleBorg från Landsbygds-
departementet beskrev regeringens satsning runt 
”Sverige, det nya matlandet”. Syftet med denna 
satsning är minst tudelat. Det handlar om att bi-
dra till tillväxt och sysselsättning, inte minst på 
landsbygden, bland annat genom att bli bättre på 
att kombinera och sälja bra mat tillsammans med 
upplevelse. Matlandet Sverige har tilldelats ytter-
ligare 80 miljoner kronor för perioden 2011–2014 
till totalt 120 miljoner kr 2011. Hittills har satsats 
539 miljoner kr som gått till totalt 1.300 projekt 
varav de f lesta gällt förädling. Kompetensutveck-
ling är en viktig del av satsningen.

Ur Hans Bergstens presentation.
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Departementet är naturligtvis intresserat av 
att kunna avläsa nyttan av tilldelade resurser och 
utvecklar därför ett 20-tal indikatorer för att stu-
dera effekter på storheter som framtidstro/nöjdhet, 
företagande, ekonomi och utbildning. Man mäter 
antal belagda bäddar på landsbygden, antal bönder 
verksamma med matturism och antal högklassiga 
restauranger. En ny attitydundersökning planeras i 
år liksom ytterligare effektutvärderingar. Målet är 
att satsningen på Matlandet ska ge exportintäkter 
motsvarande 100 miljarder kr. Från salen påpeka-
des att i de 50 miljarder kr som anses genererats 
idag så ingår 20 miljarder kr norsk lax som bara 
passerar Sverige, vilket kan anses vara ett tvek-
samt räknestycke.

sara JoHansson från Jordbruksverket hade fått 
det svåra uppdraget att i kvantitativa termer redo-
visa omfattningen av den närproducerade maten. 
Johansson startade med att göra auditoriet besvi-
ket i den förväntningen då hon konstaterade att 
några sådana siffror på marknadsandel inte finns. 
Som huvudsaklig förklaring angav hon avsak-
naden av en tydlig definition över vad som faller 
innanför respektive utanför begreppet Lokal mat/
Närproducerat, vilket gör att adekvat statistik inte 
kan hämtas.

Matexporten samlas i stora bolag och redovisas 
inte i termer av enskilda mindre företags indivi-
duella exportbidrag. Johansson hävdade dock att 
andelen mat med geografisk identitet går att avläsa 
i exporten och att den ger ett tydligt avtryck i siff-
rorna (Jordbruksverkets rapportserier Nr 2010:13). 

I likhet med Bergsten menade Johansson att 
den lokala maten har många ansikten. Det handlar 
inte bara om avstånd mellan produktion och kon-
sumtion utan lika mycket om reella eller inkända, 
men ofta ej belagda, mervärden som Klimatsmart, 
Högre kvalitet, Gynna bygden, Överlägsen färsk-
het och Smak. Johansson uppmärksammade att 
inga regler finns för insatsvarornas livscykel och 
transport. Ej heller finns ett inbyggt kretslopps-
tänkande. En slutsats blir då att Närproducerat 
är ett positivt laddat begrepp men med en otyd-
lig samhällsnytta. Det är sannolikt så, att den ofta 
uthållighetskritiserade stordriften och specialise-
ringen tvärtom har tydliga uthållighetsfördelar 
med avseende på t ex växtnäringshushållning, 
klimatpåverkan och smittkontroll. En möjlig för-
klaring kan sökas i den större möjligheten att där 
tillägna sig djupare driftskunskap och tillgång på 
kapital att investera i avancerad teknik.

EU driver linjen att utvecklingen av lokal mat, 
vars mål är nationell konsumtion, inte är något 
myndigheter och politiker i Bryssel ska lägga sig i 
och reglera på annat sätt än att bevaka konsekven-
serna för handeln inom EU.

sören Persson från LRF redovisade bondekå-
rens syn på närproduktion och konsumtion som 
en del av en nyframtagen strategi för lantbruket. 
Strategin är ännu inte fastställd utan ska tas upp 
på den kommande stämman i maj. Avstampet 
görs utifrån insikten om att lantbruksproduktio-
nens värde avtar med ca 2 % per år och har sedan 
1975 sjunkit från 70 miljarder kr till 30 miljarder 
kr 2009. Trädgårdsprodukter, fågel och lamm går 
dock mot strömmen och ökar med ca 1 % per år. 
Lantbruket noterar samtidigt att konsumtions-
värdet hela tiden stiger men att bondekåren inte 
får del av detta. Lantbrukets förhandlingsläge in-
skränks av handelns tillgång till billig import av 
tunga bassortiment. Persson beskrev pressen på 
lantbruket som kommande från två håll eftersom 
importen även innefattar produkter av den typ vi 
idag diskuterar – mat med mervärden. En slutsats 
blir då att oavsett vilken typ av produktion lant-
bruksföretaget ägnar sig åt är kravet på effektivitet 
detsamma och högt.

En förväntad intäktsminskning på 3,5 miljar-
der kr på den röda oceanen ska enligt strategin 
hämtas tillbaka på den blå med 4,5 miljarder kr till 

Hallänningens perspektiv på 
närproducerat...

               ...och stockholmarens.
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år 2020. Med den röda oceanen avses vårt ”stan-
dardlantbruk” och med metaforen den blå ocea-
nen illustreras råvaror som producerats med någon 
form av unikhet.

I denna omvärld tvingas en del lägga ner sin 
verksamhet medan andra växer av egen kraft eller 
genom samverkan med grannföretag. En del i stra-
tegin handlar om att förbättra lönsamheten genom 
att inkorporera en del av produktförädlingen. Tre 
centrala framgångskriterier ryms i orden Effekti-
vitet, Värdeskapande och Nya marknader. Lant-
bruket måste bli bättre på att läsa av marknadens 
efterfrågan och trender. Likaså måste lantbruket 
bli bättre på att hålla isär olika produktkvalitéer 
och ta betalt därefter. Positivt är också konsumen-
ternas ökande intresse för vad som händer på går-
den. Detta kan leda till att mer av konsumentpri-
set kan nå lantbruket, gissade Persson.

Persson diskuterade också begreppet Närpro-
ducerat och hänvisade till en studie som visade att 
för stockholmarna är nära produkter från i stort 
sett hela Sverige; morötter från Gotland, Väs-
terbottenost o s v. För hallänningen sträcker sig 
”nära” inte längre än till länsgränsen.

När det gäller definitionsfrågan tonade Pers-
son ner betydelsen av denna och menade att det 
viktigaste är att producera, kommunicera och nå 
framgång i att få betalt för mervärdena kopplade 
till det lokalproducerade.

monica siHlén från Miljöstyrningsrådet av-
slutade det nationella blocket med att berätta om 
hur rådet arbetar med att ge stöd till den offent-
liga upphandlingen av närproducerade produkter. 
Miljöstyrningsrådet är ett statligt bolag, inte en 

myndighet. Rådet dikterar således inte hur upp-
handlingen ska gå till utan ger stöd för att undvika 
att enskilda upphandlingar blir rättsfall på grund 
av konflikter med kravet på konkurrensutsatt upp-
handling.

Miljöstyrningsrådet arbetar med dels ekolo-
giska produkter, dels miljöanpassad konventionell 
produktion, vanligtvis Närproducerat. 

Sihlén redovisade ingående tre rättsfall där 
offentlig upphandling prövats; två från kammar-
rätten i Göteborg och ett från förvaltningsrätten 
i Stockholm.

Några utslag var att krav på uppfyllande av 
svensk djurskyddslagstiftning inte kan anses vara 
diskriminerande. Samma rättsfall prövades också 
med avseende på strängare krav på kortare trans-
porttider än vad som gäller i övriga EU. Detta 
bedömdes däremot vara en otillåten importrest-
riktion. I det andra målet i Göteborgs kammar-
rätt kom man fram till att kravet på uppfyllande 
av svensk djurskyddslagstiftning inte fullt ut har-
moniserar med EU-lagstiftningen och bedömde 
det därför som otillåtet. I detta ärende anmärkte 
kammarrätten även på bristen på möjlighet att ve-
rifiera att man uppfyllt anvisad djurskyddsnivå. I 
stockholmsärendet ogillades ett högre ställt djur-
skyddskrav.

Rättsfallen visar troligtvis domstolarnas ovana 
att döma i denna typ av ärenden, liksom osäker-
het i tolkningen av vad som är konkurrensinskrän-
kande krav. Miljöstyrningsrådet delar inte fullt 
ut synsätten i domarna och ser möjlighet att fort-
sättningsvis kunna påverka vad som i slutänden 
framstår som godkända anbudsvillkor i offentliga 
upphandlingsunderlag.

Ur Eva Hessling Janssons presentation.
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Kommun-, grossist- och handelsperspektiv

leif Bigsten, utveck-
lingschef i Falköpings 
kommun, berättade hur 
man på olika sätt arbetar 
för att öka andelen närpro-
ducerad mat i kommunen. 
Bigsten betonade åter och 
återigen vikten av att an-
lägga ett helhetsperspektiv 
på sitt agerande. Att just 
Falköping engagerat sig 
beror delvis på att kommu-
nen har två goda exempel 
på lokala livsmedelsföretag 
i Falköpings mejeri och i 
Falbygdens ost. Dessutom 
har kommunen i många år 
haft politiskt arbete med 
hållbarhet för ögonen.

Det gäller att slå vakt 
om och kommunicera etab-
lerade kärnvärden i bygden. Lantbruket är ett så-
dant kärnvärde. Kommunen har också anammat 
Slow Foods idéer och är landets första och enda 
Cittaslow-kommun. Ett exempel på åtgärd i linje 
med detta är ombyggnader så att varje skola fått 
ett tillagningskök. I likhet med t ex Borlänge har 
också Falköping rationaliserat transporterna av 
den närproducerade maten genom att etablera ett 
centrallager. Härifrån körs kompletta mattrans-
porter ut till varje skola, i stället för att som ti-
digare i stort sett varje produkttyp hade sin egen 
transport. Möjligen är Falköping unikt i så måtto 
att man även integrerat transport av andra förnö-
denheter i samma fordon för att ytterligare öka 
transporteffektiviteten.

Bigsten framhöll att kommunen utvecklat ett 
nära samarbete med grossistledet för att kunna 
hjälpas åt att hela tiden fylla på andelen närprodu-
cerad mat. En erfarenhet man har är att det inte är 
helt enkelt att locka till sig leverantörer i närområ-
det när man går ut med offertförfrågan. Slutsatsen 

av det är att man även bör finna formerna för hur 
man kan stimulera entreprenörskap i lantbruket.

Bigsten avslutade med att betona vikten av ett 
långsiktigt och uthålligt arbete för att lyckas och 
menade att det är svårt att hitta bra indikatorer för 
att mäta framgång – ett tillkortakommande som 
kommunens ekonomer ofta påtalar.

mattias DerneliD från företaget Martin Ols-
son redovisade hur företaget under lång tid i gros-
sistledet arbetat med lokalt producerad mat samlat 
under varumärkena Gårdsbutiken och Jämtland 
Smakriket. I huvudsak är restauranger deras mål-
grupp. I Årsta finns företagets huvudlager för 
produkter med nationell distribution. Härutöver 
finns ett antal regionala lager. Martin Olsson hjäl-
per producenterna med bl a logistiken och mark-
nadsföringen. Nya produkter prövas med avseende 
på kvalitet av kocklandslaget som också utarbetar 
lämpliga recept som placeras i ett sammanhang 
med de produkter som får godkänt.

Ur Mattias Dernelids presentation.

Ur  Leif Bigstens presentation.
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Det handlar mycket om att producera och sälja 
ett premiumsortiment med tydligt ursprung, ut-
valda råvaror av hög kvalitet.

Dernelid anser att man måste utveckla språket 
för att bättre kunna kommunicera produkternas 
smaker och dofter och ytterst för att kunna sälja 
mervärden. Likaså bör man utveckla en ursprungs-
märkning och produktmärkning som samlar den 
närproducerade maten inom större geografiska 
områden för att undvika en skog av märken och 
system. Här gjordes en jämförelse med varumär-
kena för de franska vinerna.

KaiJa carlson från ICA Kvantum i Uppsala 
har i många år arbetat för att de närproducerade 
produkterna också ska beredas plats i ICA:s sorti-
ment. Hon ser att kunderna uppskattar tillgången 
på lokala alternativ, inte bara på försäljningssiff-
rorna utan också på allt f ler frågor runt hur pro-

dukten producerats och var. I butiken finns 30 
producenter representerade med sina produkter 
och de f lesta har fått hembesök från butiksperso-
nalen.

Försäljningen av ekologiskt har ökat till idag 10 
miljoner kr. När det närproducerade ökar sker det 
delvis på bekostnad av det ekologiska. Många an-
ser att nära producerat är viktigare än ekologiskt. I 
många fall sammanfaller dock de två.

Butiken marknadsför ”lokalt” med hjälp av ett 
särskilt märke. I butikens totala omsättning utgör 
såväl ekologiskt som närproducerat ännu endast 
en liten del. Också Kvantum önskar locka till sig 
f lera lokalproducenter, bl a genom att aktivt stödja 
marknadsföringen.

Från salen berättades att i Uppsala är det ICA 
Väst i Flogsta som säljer mest mjölk märkt ”Sju 
Gårdar” trots att den kostar mer. Intressant är att 
just där är 90 % av kunderna studenter.

Ur Kaija Carlsons presentation.
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Producentperspektivet

eva Hessling Jansson representerade nöt- och 
lammköttsproducenten Upplandsbonden som hon 
också startat. Det är en ekonomisk förening där 
f lera tiotal KRAV-producenter gått samman för 
att kunna uppträda som en stark aktör på mark-
naden. Det hela började med att Hessling Jansson 
upplevde svårigheter att komma åt KRAV-slakt. 
Ofta blandades gårdens kött med slakteriets övriga 
slakt. Då föddes tanken att gå samman med flera 
gårdar och därmed få fram större årliga slaktvoly-
mer. Gentemot butikerna kunde man därmed ock-
så tillhandahålla ett jämnare f löde av kött vilket 
stärkte handelns intresse. Flera nya småslakterier 
växer nu upp i Uppland.

Upplandsbonden arbetar också mycket med 
att synas i butikerna. De särskilt kommunikativa 

bönderna bland medlemmarna möter kunderna i 
affärerna, bl a genom att laga mat direkt på plats. 
Totalt finns föreningen i sju butiker i Uppsala och 
planerar nu lansering också i Stockholmsbutiker.

Även Hessling Jansson betonade vikten av att 
paketera köttet med attitydattribut för att väcka 
intresse hos konsumenterna.

PatriK evertsson från Emåmejeriet i Småland 
avslutade föreläsningarna med att berätta om de-
ras lokala mejeri. Underlaget är idag sex gårdar 
och 1.200 kor inom en radie av 12 mil. Mjölkpro-
dukter som vanlig mjölk, fil, yoghurt, grädde och 
smör säljs i 160 butiker. Den första leveransen från 
mejeriet skedde våren 2007. Mjölken transporteras 
till mejeriet med egen tankbil medan fördelningen 
ut till butikerna sker med lejda speditörer. Det 
finns fem andra mindre mejerier i södra Sverige.

Emåmejeriet använder sig av begreppet ”hem-
trakt” för att kommunicera den lokala skalan. 
Evertsson menade att för en produkt som mjölk 
så är transportavståndet centralt och mer uttalat 
än för en produkt som ost där geografisk hemvist 
betyder mer som mervärde. Likaså är begrepp som 
färskhet och smak viktiga och blir trovärdiga när 
de länkas till mjölkens transportavstånd. Därför 
har varje mjölkförpackning en märkning med 
gård och klockslag när kossan mjölkades. Före-
taget saknar ännu ostprodukter men vill försöka 
tillverka sådana för att nå ut på större avstånd med 
varumärket ”Emåmejeriet – mjölk från din hem-
trakt”.

Ur Eva Hessling Janssons presentation.

Ur Patrik Evertssons presentation.
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Paneldiskussion

I den avslutande paneldiskussionen deltog nya re-
surspersoner för att ge ytterligare perspektiv på da-
gens ämne (se programmet). 

Panelen lyfte åter frågan om hur vi definierar 
begreppen som används när vi talar och skriver om 
lokal matproduktion och konsumtion. Till saken 
hör att ”lokalproducerat” inte är ett användbart 
kriterium i offentlig upphandling. Det strider mot 
EU:s regler om öppen konkurrens över nations-
gränserna. Ingela Hallberg, LivsmedelsSverige/
SLU, erbjöd sig ta sig an uppgiften att försöka 
finna en definition som de f lesta kan enas om och 
bad församlingen bistå henne i ett sådant projekt. 
Jordbruksverket anser inte att en sådan uppgift 
åvilar dem.

Flera ansåg att forskningen runt lokalmat-
konceptet är helt otillräcklig. Möjligen kan även 
definitionsfrågan inkludera vissa forskningsinsat-
ser. Konceptet skapar frågor som: Hur blir man 
en framgångsrik entreprenör? Hur optimeras 
transportarbetet? Hur garanteras produktsäker-
heten? Vad gör jag själv som företagare och vilka 
tjänster bör inhandlas? Hur görs en framgångs-
rik upphandling? Hur är det med den långsiktiga 
hållbarheten? Kan närodlat bli en del i den fysiska 
planeringen?

Nya lantbrukare som vill börja producera för 
den lokala marknaden behöver stöd och informa-
tion om hur man gör. Det kan gälla hur man be-
skriver sin produkt eller hur man skapar tillväxt 
och lönsamhet. Ett särskilt behov är att tillägna 
sig kunskap om de regler som omgärdar sådant 
företagande. En deltagare i salen anförde erfaren-
heten att det är mycket svårt att starta matproduk-
tion inom stadens hägn.

Det framhölls att det alltjämt råder stor oklar-
het om hur den offentliga upphandlingen av när-
producerat ska göras. Miljöstyrningsrådets råd och 
anvisningar utnyttjas f litigt och det är angeläget 
att detta stöd får fortsätta. De rättsprövningar som 
genomförts i kammarrätt och förvaltningsrätt ger 
ännu ingen entydig vägledning då domarna fallit 
olika. I likhet med annat unionsarbete kan man 
anta att tolkningsutrymmet vidgas med tiden. 
Madeleine Granvik har i sin forskning konstaterat 
att endast 7 % av kommunerna har en upphand-
lingspolicy. Peter Börjesson från Färskvarukom-
paniet varnade för att en alltför strikt definition 
kan bli ett hinder för entreprenörskapet på lands-
bygden. Han hade också erfarenheten att ju mer 
man kravspecificerar och aggregerar den kom-
munala upphandlingen desto svårare blir det att 
få den i hamn. 

Några slutsatser
• Ett seriöst försök bör göras att reda ut vad som kan torgföras som Lokal mat eller benämnas med 

andra uttryck. LivsmedelsSverige antar utmaningen med stöd från berörda. En bättre definition 
behövs bl a för att kunna samla statistik och identifiera indikatorer.

• Det kan vara svårt att få lokala producenter att hörsamma inbjudan vid offentlig upphandling. 
Orsakerna varierar och bör närmare utredas och hur upplevda hinder undanröjs. 

• Lantbrukarna är ovana vid att agera i lokala livsmedelskedjor och bör få kunskapsstöd. Hur en 
sådan support bäst utformas bör utredas. LRF har en viktig roll och landsbygdsprogrammets 
resurser bör kunna användas.

• Forskningen till stöd för utveckling av den närproducerade maten liksom dess mervärden bör 
avsevärt förstärkas. Forskningen bör helst organiseras i tvärvetenskapliga program för att kunna 
göra synteser över hela kedjan från produktion till hur man når konsumenten.

• Språkbruket rörande den lokala matens kvalitéer och mervärden bör berikas och bli mer målan-
de. Hur beskriver man en produkts smak, doft och konsistens? Jämför http://www.oru.se/Extern/
Akademier/RHS/Dokument/Potatisens%20smakord.pdf.

• Den lokala matens betydelse vid kriser som smittutbrott, energibrist eller översvämningar bör 
närmare granskas och analysen differentieras på nationella respektive lokala kriser.
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Thomas Bengtsson, Hushållningssällskapet
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Kaija Carlson, ICA Kvantum Uppsala
Mattias Dernelid, Martin Olsson
Vesna Djokic, CoSolutions by Vesna
Karin Ekeborg, Miljöpartiet i Varberg
Britt Ekman, Kiwa Aranea
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Patrik Evertsson, Emåmejeriet
Camilla Faber, Sodexo AB
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Stefan Forssten, Kils kommun
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Carina Gossas, LivsmedelsSverige
Ingela Granqvist, Norrköpings kommun
Madeleine Granvik, SLU
Malin Hagbardsson, Sveriges Lantbruksuniversitet
Ingela Hallberg, LivsmedelsSverige, SLU
Auni Hamberg, LRF Mälardalen
Astrid Hammargården, Kreativa Ragundadalen
Catarina Heilborn, Haninge kommun
Maud Herkules, Kreativa Ragundadalen
Eva Hessling Jansson, Upplandsbonden
Birgitta Hörnfeldt-Spetz, Produktkatalogen Svenska Närproducenter
Anita Ireholm, Lund
Sara Jervfors, Södertälje kommun
Ulf Johannisson, Medverket AB
Mats Johansson, SLV
Nore Johansson, Vi Konsumenter
Sara Johansson, Jordbruksverket
Sofie Joosse, Uppsala universitet
Lena Kansbod, Hushållningssällskapet
Johanna Karlsson, Länsstyrelsen i Stockholms län
Mats Karlsson, För Småbrukaren

Linda Landin, Södertörns högskola
Relu Lisserow, Studiefrämjandet i Norra Stor Stockholm
David Ljungberg, SLU
Sofia Lloyd, SLU
Leif Mankowitz, Gården Direkt
Elina Matsdotter, SLU
Berit Mattsson, Västra Götalandsregionen
Rebecka Milestad, SLU
Anna-Karin Modin Edman, Svensk Mjölk AB
Kirsten Mortensen, Ledamot KSLA
Christina Möller, Gastronomiska Akademien
Pyry Niemi, Riksdagen
Lovisa Nilsson, SLU
Mona Nordberg Holmsten, LRF Mälardalen
Ingrid Nordmark, SLU
Lena Nygårds, POM/SLU
Per-Erik Nyström, Livsmedelsverket
Åsa Odell, LRF
Mikael Olow, Göteborgs Stad – SDF Lundby
Mats Ovegård, ICA Sverige AB
Sören Persson, LRF
Mats Rydström, Eda Kommun
Johan Sedenius, Fri Köpenskap
Bie Seipel, Sörmlands Matkluster
Monica Sihlén, Miljöstyrningsrådet
Niklas Silfverlood, Länsstyrelsen Västra Götalands län
Emilia Skogh, SLU
Håkan Skötte, Carlson Investment Management
Magnus J Stark, KSLA
Gunnela Ståhle, Svenskt Sigill
Eva-Marie Stålhammar, Statens Jordbruksverk
Thomas Svaton, Svensk Dagligvaruhandel
Eva-Lena Thunberg, Eva-Lena Thunberg AB
Dan Tjell, Hushållningssällskapet
Lillemor Torstensdotter, Länsstyrelsen Södermanlands län
Carita Wallman Larsson
Elin Waltersson, Södertälje kommun
Marianne Wangenheim, Tyresö kommun
Marc Wester, KRAV
Inger Viberg, Sodexo AB
Christina Wikström, Länsstyrelsen
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Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Drottninggatan 95 B
Box 6806, 113 86 Stockholm
tel 08-54 54 77 00, fax 08-54 54 77 10
www.ksla.se, akademien@ksla.se

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) är en 
mötesplats för den gröna sektorn. Akademien är en fri 
och oberoende nätverksorganisation som arbetar med 
frågor om jordbruk, trädgårdsbruk, livsmedel, skog och 
skogsprodukter, fiske, jakt och vattenbruk, miljö och  
naturresurser samt skogs- och lantbrukshistoria. Vi arbe-
tar med frågor som berör alla och som intresserar många!
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Lokal mat är trendigt och efterfrågan i livsmedelskedjan från konsumenter, krögare, 
handlare, grossister och tillverkare blir större och större. Med marknadskrafternas 
hjälp förväntas produktionen öka, men gör den det? Och vilka är motiven bakom ut-
vecklingen – varför är det bra med lokal mat? Hur agerar myndigheterna? 

Vid denna konferens presenterade Landsbygdsdepartementet satsningen på Sve-
rige som det nya matlandet i Europa, Jordbruksverket gav en bild av vad vi vet om 
lokal mat, eller Närproducerad mat som är det begrepp myndigheten använder, och 
LRF berättade om sin livsmedelsstrategi där produkter med unika egenskaper har en 
särskild roll att spela. 

Konferensen vände sig till: företagare, tjänstemän i offentlig förvaltning, politiker, 
branschorganisationer, rådgivare, forskare, lokalproducenter och övriga intresserade.

Medarrangörer var LivsmedelsSverige och MAT 21, SLU.


