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Allmänt svar på remissyttranden 
 

Den nya regionala livsmedelsstrategin med tillhörande handlingsplan har varit ute på remiss 

under perioden 8 oktober–29 november. Totalt inkom 40 yttranden från 22 olika aktörer, 

vilket är glädjande för oss som arbetar med livsmedelsstrategin. De inkomna yttrandena har 

bearbetats av arbetsutskottet som består av Regionförbundet Sörmland, Länsstyrelsen i 

Södermanlands län och LRF Södermanland. Därefter har arbetsutskottet reviderat innehållet 

i både strategin och handlingsplanen. Den slutgiltiga produkten kommer att presenteras 

under februari månad.   

 

Synpunkterna på livsmedelsstrategin har omfattat allt från detaljfrågor till mer övergripande 

frågor. Arbetsutskottet har gått igenom samtliga yttranden, men inte tagit hänsyn till alla 

synpunkter. Med hänsyn till det stora antalet yttranden har vi valt att ge ett allmänt utlåtande 

av resultatet, i stället för att återkoppla till enskilda aktörer. I detta svar på remissyttrandena 

har vi också valt att inte kommentera enskilda detaljfrågor. 

 

Övergripande mål, strategi och handlingsplan 

Några yttranden har innehållit synpunkter på livsmedelsstrategins struktur och språk. Detta 

har arbetsutskottet försökt att åtgärda genom en översyn av disposition och klarspråk.  

Strategin har ett brett innehåll för att ge en så tydlig bild som möjligt av länets 

livsmedelssektor. För att göra strategin mer lättillgänglig har vi även tagit fram en 

överskådlig populärversion. Vi har också förtydligat ordval och begrepp som medfört 

missförstånd kring livsmedelsstrategins ambitioner.  

 

I flera yttranden har det efterfrågats hur den regionala livsmedelsstrategin kopplar till den 

nationella strategin. Det regionala uppdraget har bestått i att finna vägar att på regional nivå 

implementera den nationella livsmedelsstrategin och att bidra till att uppnå det övergripande 

målet. I Södermanland har vi därför valt att ta fram en egen regional livsmedelsstrategi. I 

detta arbete har vi gjort en nulägesanalys av länets förutsättningar och prioriterade insatser 

för att bidra till det nationella målet. Den nationella och den regionala livsmedelsstrategin 

skiljer sig något åt när det gäller struktur och begrepp, men innehållet är starkt överlappande.  

Exempelvis återfinns den nationella livsmedelsstrategins tre strategiska områden i den 

regionala livsmedelsstrategins fem prioriterade områden.Detta beror på att den regionala 

strategin är en regional plan som kopplar till den nationella. 

 

En del yttranden har handlat om otydlighet i livsmedelsstrategins ansvarsfördelning och 

aktörskap. Arbetet med strategin kommer att koordineras och drivas av Region Sörmland 

och Länsstyrelsen i samarbete med LRF. För att uppnå goda resultat krävs det dock att även 

andra aktörer aktivt bidrar i arbetet. Dessutom ligger vissa nödvändiga åtgärder utanför de 

offentliga aktörernas handlingsutrymme. Vi har därför tydliggjort ansvaret för offentlig, 

privat respektive ideell sektor.  
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Det har också kommit in en del frågor om vilka resurser som finns tillgängliga för arbetet 

med genomförandet av strategin. I nuläget har Länsstyrelsen projektmedel för en 

projektledare som kan samordna och utveckla arbetet under två års tid. Det nya 

landsbygdsprogrammet som startar 2020 kan vara en ytterligare källa till finansiering av 

arbetet. Men det är ännu inte känt vilka resurser som kommer att finnas inom programmet. 

Även Jordbruksverket kan utlysa ekonomiskt stöd kopplat till livsmedelsstrategin. 

Förhoppningen är därmed att mer resurser ska bli tillgängliga. 

 

Bland yttrandena har det vidare riktats kritik mot att representationen i styr- och 

referensgruppen varit för smal med tyngdpunkt på jordbruk. Styrgruppen har bestått av 

projektägarna, Länsstyrelsen och Regionförbundet, vilket det även fortsättningsvis kommer 

att vara. Arbetsutskottet ska se över representationen i den framtida referensgruppen och 

fortsätta bjuda in till dialog och samverkan så att ännu fler aktörer kan delta i arbetet. 

 

I yttrandena har det även uttryckts att strategin har en svag koppling till de tre centrala 

värderingarna hälsa, hållbarhet och samverkan. Tanken med strategin är att dessa 

värderingar ska genomsyra arbetet i sin helhet. Därför har de inte beskrivits mer ingående 

under de prioriterade områdena. Vid implementeringen av strategin och genomförandet av 

de aktiviteter som listas i handlingsplanen ska värderingarna alltid beaktas.  

 

Många aktörer har i sina yttranden varit positiva till att samverkan är ett centralt verktyg i 

livsmedelsstrategin. Yttrandena har också påtalat vikten av att även ha samverkan med 

nationella myndigheter och aktörer utanför länet, vilket ska tas med i det fortsatta arbetet.  

 

Avgränsningar 

I livsmedelsstrategin läggs större tyngdpunkt på de första leden i livsmedelskedjan, vilket 

har ifrågasatts i flera yttranden. Strategin syftar till att öka produktionen av livsmedel i både 

länet och landet, men också konsumtionen av lokal och svensk mat. Genom att fokusera på 

kedjans första led kan fler aktörer få tillgång till fler sörmländska produkter att förädla, sälja, 

servera och konsumera. Det är dock viktigt att tillgång och efterfrågan växer i takt med 

varandra.  

 

I yttrandena har det riktats kritik mot strategins avgränsningar. Det har exempelvis framförts  

önskemål om att strategin även ska omfatta synergieffekter med andra områden. Att beskriva 

all påverkan som livsmedelsproduktionen har på exempelvis miljömålsuppfyllnad, miljö och 

arbetsmarknad är svårt med begränsad textmängd. Detta har därmed medfört en del praktiska 

avgränsningar när det gäller strategins omfattning. 

 

Andra avgränsningar förklaras av att vi försökt att undvika att livsmedelsstrategin hanterar 

frågor som redan drivs i andra projekt, till exempel vattenfrågor som drivs av länsstyrelsen. 

Även om många frågor är viktiga, bör vissa drivas av andra aktörer i branschen. Exempel på 

frågor som tagits upp i yttrandena är stämpeln om miljöfarlig verksamhet och EU-regler. 

Dessa frågor är dock för omfattande för att rymmas i det regionala utvecklingsarbetet. Där 

hänvisar arbetsutskottet till olika organisationers påverkansarbete och till det nationella 

utvecklingsarbetet. 
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Syfte och mål 

Livsmedelsstrategin har uppfattats som otydlig när det gäller dess syfte och vision. Vi  har 

därför omformulerat detta till ett enda övergripande syfte för strategin, vilket 

förhoppningsvis ska tydliggöra förståelsen. 

 

En hel del yttranden har också innehållit synpunkter på att strategins mål inte är mätbara. 

Detta är dock ett medvetet val av arbetsutskottet, mot bakgrund av att det är en stor utmaning 

att sätta realistiska och  genomförbara mål. En annan anledning till att målen inte är mätbara 

är avsaknaden av underlag som tydligt redovisar statistik inom varje enskilt område, vilket 

gör det svårt att med säkerhet fastställa rätt mål i exakta siffror. Vi har undersökt olika förslag 

på kvantifierade mål som är mätbara, men dragit slutsatsen att dessa mål inte bidrar till den 

övergripande måluppfyllelsen. Dessutom håller vi på med att utarbeta indikatorer som ska 

kunna användas vid måluppföljning.  

 

Det har även kommit in synpunkter på de mål som presenteras i handlingsplanen till 2021. 

Utifrån dessa yttranden har vi bland annat ändrat målet ’’Öka antalet sökande till länets 

gymnasieutbildningar inom lantbruk, mat och servering med 10 %’’. I det målet inkluderas 

nu även vuxenutbildningar, eftersom det är ett snabbt sätt att få in fler i branschen.  

 

Kunskap och teknik för ökad konkurrenskraft 

I yttrandena har det riktats kritik mot att livsmedelsstrategin i högre grad beskriver behovet 

av ny arbetskraft och kompetens än att ta tillvara befintlig. Anledningen till att strategins 

fokus ligger på att locka fler till sektorn är de senaste årens nedåtgående trend av antalet 

sysselsatta. För att kunna möta framtidens utmaningar behövs det ett nytillskott när den nu 

aktiva generationen går i pension. Vi har också gjort ett förtydligande om att den 

kompetenshöjning som ska genomföras ska gälla hela kedjan, inklusive de senare delarna. 

Många har uppfattat det som positivt att livsmedelsstrategin har som ambition att utbilda fler 

barn och unga inom livsmedelsproduktion. Ett medskick från kommunerna har dock varit 

att skolan redan i dag har begränsade resurser. Detta är något som vi ska beakta i det framtida 

arbetet med frågan.  

 

I yttrandena har det även riktats kritik mot att strategin har en övertro på ny teknik och 

innovationer, som är centrala områden i livsmedelsstrategin. Vi vill därför förtydliga att det 

är viktigt att de metoder som används inom livsmedelskedjan ska vara fungerande och 

ändamålsenliga, oavsett om tekniken är ny eller inte. Däremot ser vi att innovationer kan 

vara av stor nytta när det gäller att förenkla företagandet och öka produktionen. Särskilt inom 

klimateffektivisering av livsmedelsproduktion kan innovationer och nya metoder spela stor 

roll. Mot bakgrund av detta kommer innovationer, ny teknik och nya metoder även 

fortsättningsvis att ha en viktig roll i livsmedelsstrategin.  

 

Regler och villkor 

Det har kommit in synpunkter på strategins syn på offentlig upphandling. Vi har valt att ha 

kvar avsnittet om offentlig upphandling och stöd till offentliga aktörer och producenter vid 

upphandling. Det beror på att dettaa områden kan vara viktigt för enskilda företag. Att 

upphandla lokaler eller svensk mat har dessutom ett viktigt symbolvärde där den offentliga 

aktören visar att man bryr sig om det lokala näringslivet. I avsnittet har även grossistledet 

fått en tydligare roll, eftersom det tidigare saknades.  
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I yttrandena har det också framkommit synpunkter på betydelsen av att göra en regional 

översyn av regler och villkor. Synpunkterna har även handlat om vikten av enhetliga 

bedömningar i länet, vikten av flexibla regelverk samt vikten av att öka kunskapen hos både 

tjänstemän och politiker. Alla dessa  synpunkter tar vi med oss i det framtida arbetet. Vi har 

också valt att förtydliga EU:s roll gällande regler och villkor, vilket tidigare inte framgått av 

strategin.  

 

Förutsättningar för företagande 

En del av yttrandena har uppmärksammat att de producenter som inte vill sälja direkt till 

konsument osynliggörs i strategin. Vi har därför tydliggjort dessa perspektiv i strategin. Vi 

har också betonat behovet av nya affärsmodeller som kan medföra nya möjligheter för 

företagen.   

 

Sörmländsk matidentitet 

Det har kommit in synpunkter på vad den sörmländska matidentiteten innebär och huruvida 

en sörmländsk märkning är relevant eller inte. Vi har valt att låta ambitionen med en 

sörmländsk märkning stå kvar i livsmedelsstrategin. Vi har också valt att fortsätta vår strävan 

efter att Sörmland stärker sin position som matregion, eftersom det kan innebära nya 

möjligheter för våra företagare. Det har dock kommit in synpunkter på att strategin inte varit 

tillräcklig tydlig när det gäller vår strävan efter att öka antalet förädlare och 

förädlingsanläggningar i länet. Vi har nu tydliggjort detta i strategin. Ett annat klargörande 

har handlat om den potential som dryck har för att locka fler turister till länet. Vi har också 

förtydligat konsumenternas roll som en aktiv del i livsmedelskedjan.  

 

Ökad hållbar produktion 

En del av yttrandena har betonat att en ökad produktion inte får leda till att miljöproblem 

exporteras. Detta håller arbetsutskottet med om att det är viktigt. Det har även framförts 

synpunkter på att livsmedelsstrategin har osynliggjort den ekologiska produktionen. 

Strategins mål är att öka livsmedelsproduktionen i länet, vilket omfattar både den 

konventionella och den ekologiska produktionen. Vi har därför förtydligat detta mål.  

 

Vidare har det kommit in synpunkter på att det är viktigt att arbetet med att förverkliga 

strategin utgår från tidigare erfarenheter. Detta kommer arbetsutskottet att beakta i det 

framtida utvecklingsarbetet. Vi vill här framhålla att den ökade produktionen ska ge en större 

mängd livsmedel på ett smartare sätt. Med detta menas att produktionsökningen inte ska ske 

på bekostnad av exempelvis djurvälfärd eller miljö.  

 

I strategin har det efter yttrandena tillkommit ett avsnitt om matsvinn, eftersom detta 

saknades tidigare. I flera yttranden har det även skrivits om behovet av cirkulära system där 

näringen återförs till jorden, vilket också arbetsutskottet anser vara viktigt i det fortsatta 

arbetet. 

 

Vidare har det kommit in yttranden om att vidareutveckla viltfrågan i livsmedelsstrategin. 

Arbetsutskottet håller med om att viltfrågorna är viktiga, men vi har valt att inte 

vidareutveckla detta avsnitt. Här vill vi i stället hänvisa till den samförvaltningsplan för 

klövvilt som tagits fram för att skapa välmående viltstammar i balans med ekosystemet.  
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En del av det övergripande måler i den nationella livsmedelsstrategin är att minska 

sårbarheten i livsmedelskedjan. Dock hänvisar den nationella livsmedelsstrategin i huvudsak 

till frågor om beredskap och försörjning i det pågående utvecklingsarbetet med samhällets 

krisberedskap och totalförsvar. Mot bakgrund av detta har vi har valt att inte utvidga området 

kring krisberedskap, trots önskningar om det i de inkomna yttrandena.   

 

I yttrandena har ambitionen att ta mer arealer i bruk upplevts som positivt. Det finns dock 

en del hinder att överkomma, exempelvis hur användandet av åkermark kan bli så rationellt 

som möjligt utan att ge avsteg från miljömålen. Detta kommer vi att beakta i det vidare 

arbetet.  

 

Arbetet med genomförandet av den regionala livsmedelsstrategin tar nu vid. Arbetsutskottet 

vill tacka för allt engamemang och arbete som lagts ner på strategin och  alla synpunkter 

som kommit in. Vi hoppas att alla som lämnat remissvar nu också vill  vara med i en fortsatt 

samverkan för att utveckla livsmedelsområdet och vår sörmländska matkultur.  

Tillsammans kan vi öka livsmedelsproduktionen!  

 

 

Länsstyrelsen i Södermanlands län, Region Sörmland och LRF Södermanland 


