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Förbund

• Uppdatering augusti 2018

Kartläggningar



Uppdatering

• Vad har ni arbetat med under de två senaste åren i avseende av en 
regional livsmedelsstrategi och vad planerar ni under de kommande två 
åren?

• Vad är er livsmedelsstrategis främsta fokus och hur förhåller sig er 
strategi till innehållet i den Svenska livsmedelsstrategin?



Län med en regional mat- och livsmedelsstrategi 
våren 2017

• Gotlands län
• Kalmars län
• Kronobergs län
• Norrbottens län
• Södermanlands län
• Värmland
• Västernorrland
• Västra Götalands län
• (Åland)
• Östergötlands län

9 stycken (10) färdigställda, 12 pågående arbete.



Län med en regional mat- och 
livsmedelsstrategi augusti 2018

• Blekinges län

• Gotlands län

• Halland län

• Jönköpings län

• Kalmars län

• Kronobergs län

• Norrbottens län

• Skånes län

• Värmlands län

• Västernorrlands län

• Västmanlands län

• Västra Götalands län

• Örebro län

• Östergötlands län



Län som tillkommit

• Blekinge län – Blekinges Mat & Livsmedelsstrategi

• Hallands län – Livsmedelsprogram Halland

• Jönköpings län - Regional livsmedelsstrategi för Jönköpings län 2030 

• Skånes län – Smart mat

• Västmanlands län- Regional livsmedelsstrategi för Västmanland 

• Örebro län - Mat för hälsa och hållbarhet – handlingsplan för ökad 
livsmedelsproduktion i Örebro län 2018–2023 



Livsmedelsstrategier som är på väg

Lanseras under hösten 2018:

• Gävleborgs län

• Jämtland Härjedalens län

• Uppsala län

I framtagningsprocessen:

• Dalarnas län

• Västerbottens län www.vasterbottensmat.info

• Stockholms län

• Södermanlands län

http://www.vasterbottensmat.info/


Vad har man arbetat med och vad planerar 
man?

➢Tillsatt samordnare

➢Projekt, insatser och 
samarbetsgrupper

➢Dialogmöten och nutidsanalyser

➢Remiss och beslut

➢Presentera och förankra

➢Handlingsplaner

➢Ansvarsfördelning hos aktörer i 
hela kedjan.



Fokus och sammankoppling med den 
nationella livsmedelsstrategin?

➢Unika men ändå lika

➢Helhetsgrepp kring värdekedjan

➢Samstämmiga i hög utsträckning 
med den nationella strategin



Tack för visat intresse!

Tack till alla som arbetar med regionala livsmedelsstrategier 
som delat med sig av sina erfarenheter!

Och ett stort tack till Magnus Stark och Jesper Broberg som alltid stöttar mig i 
mina åtaganden.


