
Livsmedelsstrategin-
från ord till handling! 
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Strategi med sikte mot år 2030
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Livsmedelsstrategins olika delar
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Regeringens proposition

Regeringens handlingsplan

Övergripande mål, 
3 strategiska mål

Målen voterades i riksdagen 
juni 2017

Regeringens åtgärder som 
bidrar till att uppfylla målen

7 riksdagspartier står bakom

2030

Mandatperioden

2030



Övergripande mål 
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En konkurrenskraftig livsmedelskedja där 
den totala livsmedelsproduktionen ökar 

Relevanta nationella 
miljömål nås

Tillväxt och 
sysselsättning i hela 
landet

Ökad produktion -
konventionell och 
ekologisk som 
svarar mot 
konsumenternas 
efterfrågan

Ökad självförsörjning 
och minskad 
sårbarhet

Foto: LRF

Foto: LRF



Tre strategiska områden
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Regler
och villkor

Kunskap
och innovation

Konsument
och marknad



Regeringen satsar en miljard på 
genomförandet under mandatperioden
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Djupdykning i…. 

Kunskap och innovation inom 
livsmedelskedjan
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1. Behov av ökad samordning inom 
kunskaps- och innovationssystemet.
Livsmedelskedjan måste ta aktivt 
ansvar och formulera sina behov
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2. Öka medel för behovsmotiverad 
forskning
Uppdrag Formas om Ett nationellt forskningsprogram för 
livsmedel:
• 50 mnkr 2017-2019
• tvärvetenskapligt och behovsmotiverad forskning
• från jord-bord, 
• stärka konkurrenskraft
• 10-årigt
• samfinansieras med näringslivet
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Så vad gör vi mer…. 

Uppdrag Tillväxtverket (4 miljoner kr 2017-2019):
• Stödja och facilitera etablering av samverkansarena. 
• Förbättra samverkan, i relation till det offentliga, 

beslutsfattarna, forsknings- och innovationssystemet 
och omvärlden

• Målgrupp: företag och aktörer
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Uppdrag SLU inrätta program 
industridoktorander:
• 15 mnkr 2017-2019
• stärka samarbetet mellan akademi och 

näringsliv eller offentlig sektor.

3. Innovationssystemet stödja behovet 
av spridning och kommersialisering av 
forskningsresultat och ny kunskap
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Regler och villkor; Ett hållbart växtskydd

• Ett hållbart växtskyddsarbete är en förutsättning för att 
svensk växtodling ska hävda sig i den internationella 
konkurrensen. 

• Ny EU-lagstiftning som fokuserar på preventiva åtgärder mot 
skadegörare, från 2019, ny svensk växtskyddslag

• SLU har fått ansvar för riskvärdring
• Jordbruksverket har att tagit fram en inventeringsstrategi.
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Inom växtskydd har regeringen också

• Stärkt stödet till växtskyddsrådet och 
utökat mandatet (6 miljoner kronor)

• Minor Use projektet, Växtskyddsmedel 
(kemiska eller biologiska) för grödor som 
ex. odlas i liten omfattning, 18 miljoner 
kronor
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En långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig jordbruks- och 
trädgårdsproduktion i hela Sverige förutsätter tillgång till 
lämpliga växtsorter i hela landet. Nya tekniska metoder och 
innovationer bör utnyttjas för att säkerställa tillgång till lokala och 
regionala sorter samt för att bidra till största möjliga utnyttjande 
av produktionsresurser och till jordbrukets anpassning till ett 
förändrat klimat.

Växtförädling i Livsmedelsstrategin
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• En mångfald av grödor och möjlighet till 
diversifiering på gårdsnivå

• Ökad produktion med samtidig minskat 
beroende av växtskyddsmedel samt bättre 
upptag och utnyttjande av näringsämnen.

• Nya efterfrågade egenskaper

Regeringens bedömning
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Det nordiska PPP projektet utökas 
med 3 miljoner per år. 
Det är en ökad ambition till redan 
fungerande nätverk där industri och 
forskning  samarbetar för att ta fram 
material som kan användas för att ta 
fram sorter anpassade för nordiska 
förhållanden.

Handlingsplanen
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• Satsning som  förväntas leverera 
mot livsmedelsstrategins generella 
och specifika mål 

• Leverans på 
samverkansprogrammet för en 
cirkulär bioekonomi.

• Förläggs till SLU
• Samverkan är en naturlig del i 

kompetenscentrumet

Kompetenscentrum för växtförädling
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Samverkan är nyckeln!
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Foto: Torbjörn Skogedahl/Folio

Livsmedelskedjans aktörer
• Företagen
• Regionala aktörer
• Myndigheter
• Bransch- och 

intresseorganisationer 
• Samverkansarena
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www.regeringen.se/livsmedelsstrategin

n.livsmedelsstrategin@regeringskansliet.se

#livsstrat

Mer information finns på regeringen.se
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