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TILLSAMMANS FÖR EN ÖKAD LIVSMEDELSPRODUKTION!

EN SAMMANFATTNING AV

3 centrala 
värderingar

Den regionala livsmedels
strategin har tre grund läggande 
värderingar som ska genom
syra arbetet och de insatser 
som vi gör för att uppnå målen. 
Det är följande värderingar:

OFFENTLIG SEKTOR KOMMUNER, 
LÄNSSTYRELSE OCH REGION

•    Skapar mötesplatser och främjar  
tvär sektoriella insatser

•    Utvärderar och följer upp arbetet

•    Stöttar näringslivet

•    Hjälper andra aktörer att engagera  
sig i frågorna

•    Arbetar med frågorna både internt  
och externt

•     Verkar för ökad samverkan kring  
regler och villkor

•    Främjar samverkan och dialog

NÄRINGSLIVET

•    Bidrar med kunskap

•  Lyfter behov, möjligheter och 
utmaningar

•    Är med och startar, genomför och 
finansierar projekt

•    Främjar samverkan och dialog

CIVILSAMHÄLLET  
OCH FÖRENINGAR

•    Bidrar med kunskap

•    Hjälper till att identifiera behov  
inom näringslivet

•    Är med och startar, genomför  
och finansierar projekt

•    Främjar samverkan och dialog

Södermanlands livsmedelsstrategi 2019 – 2030 kan läsas
i sin helhet på www.lansstyrelsen.se/sodermanland

HÄLSA

Folkhälsan måste främjas i dag men också 
på lång sikt, exempelvis genom att vi 
använder mindre antibiotika.

HÅLLBARHET

Hållbarhet handlar om en utveckling 
som tillfreds ställer dagens behov utan 
att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillfreds ställa sina behov. 
Hållbar utveckling består av tre dimensioner: 
den sociala, den ekologiska1 och den 
ekonomiska hållbarheten.

SAMVERKAN

Aktörer längs hela kedjan behöver utbyta 
idéer, erfarenheter och kunskaper med 
varandra för att föra utvecklingen framåt.
1 Ekologisk i meningen miljömässigt stabila  
och välfungerande ekosystem



Till år 2030 ska livsmedelsproduktionen i Södermanlands län ha ökat betydligt i volym. 
Livsmedelsproduktionen ska vara hållbar och företagen ska ha möjlighet att växa och bli  

mer lönsamma. Det är det övergripande syftet med den regionala livsmedelsstrategin.

5 
prioriterade 

områden 
med mål

1. Kunskap och teknik för 
ökad konkurrenskraft be
hövs för att vi på lång sikt 
ska  kunna förse företagen 
med arbetskraft och för att 
hela livsmedelskedjan ska 
kunna ta tillvara ny teknik 
och nya metoder. 

2. Regler och villkor  behövs 
för att vi ska kunna ha 
säkra livsmedel.  Vi behöver 
praktiska regler och ha en 
god dialog genom hela 
livsmedelskedjan. 

3. Förutsättningar för 
företagande behöver bli 
bättre för att företag i hela 
kedjan ska kunna utvecklas. 

4. Sörmländsk mat identitet 
ska stärka länets gastro
nomiska profil och uppmuntra 
konsumenterna att göra mer 
medvetna val. 

5.  Ökad hållbar produktion 
är viktig för att öka den 
sörmländska livsmedels
produktionen och minska 
vår sårbarhet. 

MÅLEN ÄR ATT:

•  Öka kompetens
försörjningen och främja 
kunskaps utvecklingen 
genom att stärka bran
schens attraktionskraft

•  Öka användningen av 
innovationer, ny teknik 
och nya metoder

MÅLEN ÄR ATT:

•  Öka samverkan och 
förståelsen mellan 
offentliga, privata  
och ideella aktörer 
som arbetar med  
livs medelskedjans  
alla delar

MÅLEN ÄR ATT:

•  Förbättra möjlig
heterna för företagare 
att utveckla sina 
verksamheter genom 
förbättrad lönsamhet

MÅLEN ÄR ATT:

• Öka matturismen

•  Öka varumärkes
byggnaden av  
sörmländsk mat

MÅLEN ÄR ATT:

•  Öka produktions
volymen av livsmedel  
i länet

•  Öka resiliensen  
och beredskapen  
i jordbruket


