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Dalarnas regionala livsmedelsstrategi 
mot 2030  
Vi befinner oss i en tid när allt mer av maten på våra tallrikar kommer från andra delar 
av världen. Handel med livsmedel ger tillgång till många livsmedel som inte kan 
produceras på våra breddgrader. Men det finns flera anledningar till att öka 
produktionen av livsmedel i Dalarna. Livsmedel producerade i Dalarna har många 
kvalitativa mervärden som bidrar till en hållbar utveckling för hela samhället och ger 
hälsobringande och god mat i våra hem.  

Möjligheterna att producera mer livsmedel i 
Dalarna är stora. Vi har ett variationsrikt 
landskap med fjäll i väster, bördiga 
jordbrukslandskap längs älvens många 
dalgångar, runt Siljansringen och mer 
småskaliga förutsättningar vida spritt i länet. 
Men det är inte bara i det klassiska jordbruks- 
och fjällandskapet som morgondagens 
livsmedelsproduktion i Dalarna bedrivs och 
kommer att bedrivas. Det finns goda 
förutsättningar för ökad livsmedelsproduktion 
genom innovativa lösningar exempelvis nya 
produktionsmetoder, användning av restflöden 
och produkter av material och energi som 
kommer från vår industri- och skogssektor och 
från våra tätorter.  

Dalarnas kulturlandskap är en produkt av 
traditionell livsmedelsproduktion. Allt eftersom lantbruk lagts ned och marken slutar 
brukas så ändrar landskapet sin karaktär. Vackra och artrika miljöer där livsmedel 
producerats i generationer behöver brukas för att inte växa igen. Landskapet behövs 
för livskvalitet och välmående och är en viktig ingrediens för besöksnäringen i 
Dalarna. 

 

  

”Vi har världens bästa bönder, 
världens bästa djurhållning och  
det minsta antibiotikaanvändandet. 
Men vi måste gå ännu längre, 
omställningen till ett hållbart 
jordbruk måste ske på hela 
planeten om vi ska nå miljömålen”  
 
Johan Rockström, professor i 
miljövetenskap vid Stockholms 
universitet och chef för Stockholm 
Resilience Centre. 

DALARNAS VISION: 

Mer värden med mat från Dalarna 

 

ÖVERGRIPANDE MÅL: 

Med konkurrenskraftiga företag och 
hållbara metoder ska livsmedels-
produktionen i länet öka och ge smakrika 
och hälsosamma livsmedel som skapar 
sysselsättning, hållbar tillväxt och en 
levande landsbygd för nuvarande och 
kommande generationer i hela Dalarna. 
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Strategiska insatsområden 
Dalarnas livsmedelsstrategi visar länets prioriteringar för att nå den övergripande 
målsättningen till år 2030. Arbetet i Dalarnas livsmedelsstrategi utgår från de tre 
strategiska insatsområdena som lyfts i den nationella livsmedelsstrategin, regler och 
villkor, konsument och marknad och kunskap och innovation. Länsspecifika 
mervärden och utvecklingsområden har pekats ut vilka alla tillsammans eller var och 
en för sig kan bidra till en ökad livsmedelsproduktion i Dalarna.  

Regler och villkor  
Det nationella målet för det strategiska området regler och villkor är att 
utformningen av regler och villkor ska stödja målet om en konkurrenskraftig 
och hållbar livsmedelskedja där produktionen ökar. Detta genom 
ändamålsenliga skatter och avgifter, regelförenklingar, administrativa 
lättnader och andra åtgärder för att stärka konkurrenskraften och 
lönsamheten. 

FÖRETAGANDE 

I Dalarna möter vi framtidsutmaningar med lust, vilja och skapandekraft. Livskvalitet 
och framtida välstånd bygger på att hela länet kan utvecklas och att det är enkelt att 
driva företag. Långsiktiga villkor är av stor vikt för att företagen ska kunna planera och 
utveckla sin verksamhet. Det ska vara lätt att göra rätt att förstå och följa regelverk. 
Regionalt är det framförallt tillsynsarbete och handläggningstider i samverkan med 
bemötande som kan bidra till näringslivsutveckling i hela livsmedelsbranschen. Det 
måste finnas grundläggande service och väl fungerande infrastruktur som skapar goda 
förutsättningar för företagande och livsmedelsproduktion i hela Dalarna. En 
livskraftig livsmedelsproduktion kräver väl fungerande utbildningssystem samt att 
ägarskiften stimuleras och underlättas. För att locka unga och nya grupper till 
livsmedelssektorn måste attraktionskraften i näringen öka och genom att stärka 
företagens konkurrenskraft blir näringen attraktivare och långsiktigheten i 
produktionen säkerställas.  
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LIVSMEDELSFÖRSÖRJNING OCH REGIONAL BEREDSKAP 

Med ökad globalisering, migration, klimat-, och miljöförändringar blir en säker 
livsmedelsförsörjning allt viktigare. EUs jordbrukspolitik kännetecknas av en 
gemensam marknad och det fria varuflödet är basen i försörjningsberedskapen. Såväl 
privata som offentliga aktörer arbetar med att effektivisera sina processer och att 
lagerhålla varor i så liten utsträckning som möjligt. Det betyder att befintliga resurser 
inom livsmedelsområdet inte är tillräckliga vid samhällsstörningar vilket gör den lokala 
livsmedelsproduktionen i Dalarna viktig.  

Den lokala livsmedelsproduktionen är idag beroende av insatsmedel i form av fossila 
bränslen, gödsel- och bekämpningsmedel. För en god regional beredskap ska 
livsmedelsproduktionen upprätthållas även i tider av begränsad import eller andra 
former av störningar. Ett sätt att arbeta med detta är att använda sig av lokala 
insatsmedel och de ekosystemtjänster som skapas i odlingssystemen. 

Klimatförändringarna ställer också nya krav på livsmedelsproduktionen och det finns 
ett ökat behov av att klara extrema väderhändelser som till exempel torka och stora 
regnmängder. Därför behöver Dalarna ett robust produktionssystem som klarar av att 
försörja länet med mat även i en förändrad framtid.  

 

  

MER VÄRDE 2030 
 Det ska var attraktivt att verka i livsmedelsbranschen och 

antalet sysselsatta har ökat.   
 

 Dalarna har en god regional beredskap och säker tillgång på 
livsmedel.   
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Konsument och marknad  
Det nationella målet konsument och marknad är att konsumenterna ska ha 
ett högt förtroende för livsmedlen och kunna göra medvetna och hållbara 
val, exempelvis av närproducerat och ekologiskt. Marknaden för livsmedel 
ska kännetecknas av en väl fungerande konkurrens. Den svenska 
livsmedelsexporten ska ges förutsättningar att öka för att möta efterfrågan 
på relevanta marknader. 

LANDSBYGDSUTVECKLING, TILLVÄXT OCH SYSSELSÄTTNING 

En konkurrenskraftig livsmedelssektor är en förutsättning för en levande landsbygd, 
sysselsättning och hållbar tillväxt i hela länet. För att stärka konkurrenskraften inom 
hela kedjan är mervärdesskapande produktion och förädling samt marknadsföring 
centrala delar. Den svenska livsmedelsproduktionen är världsledande vad gäller 
hållbarhet och livsmedelssäkerhet. Dalarna som varumärke har stor potential på 
exportmarknaden och är tillväxtskapande. Med ökad samverkan mellan olika 
samhällsaktörer kan kluster och nätverk växa fram som stärker den lokala 
produktionen och förädlingen som skapar nya företag och arbetstillfällen i hela länet.  
 

Offentliga aktörer ska bidra till en ökad försäljning av mat från Dalarna och Sverige 
genom att efterfråga mervärden som god djurvälfärd, liten miljö- och klimatpåverkan 
vid offentlig upphandling av livsmedel. Från myndighetshåll är det viktigt att 
åkermarken skyddas från annan exploatering om livsmedelsproduktionen ska öka.  

 

BESÖKSNÄRING  

Dalarna är landets ledande besökslän efter storstadslänen. Varje år har Dalarna mer än 
fem miljoner gästnätter vilket bidrar till sysselsättningen i länet. En god 
restaurangnäring och lokal produktion bidrar till mervärden som stärker 
besöksnäringen och skapar förutsättningar för en ökad livsmedelsproduktion. 
Lantbruket har en viktig roll i formandet av det attraktiva landskapet i Dalarna och 
den lokala maten är en del i berättelsen om bygden. 
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HÄLSA OCH BRA MATVANOR  

I Dalarna är hälsa och bra matvanor en fråga om jämlika livsvillkor. Den mat som 
produceras och konsumeras i länet ska inte bara ge fler jobb och hållbar tillväxt utan 
även bidra till att uppnå regeringens folkhälsomål. Jämlik hälsa stärker människors 
handlingsutrymme och ger möjligheter att etablera hälsosamma levnadsvanor. Det ska 
vara enkelt att välja bra och hälsosam mat på restaurang, i butik och på offentliga 
matserveringar. God hälsa på lika villkor är en förutsättning för hållbar utveckling och 
tillväxt.  

DJURHÄLSA OCH DJURVÄLFÄRD  

En god djurhälsa är en viktig faktor för en expansiv och hållbar livsmedelskedja.         
I Sverige har lantbrukare och veterinärer i samverkan med staten och bransch-
organisationer under en lång tid arbetat med sjukdomsbekämpning, förebyggande 
djurhälsovård och god djuromsorg. Det goda samarbetet har resulterat i ett bra 
hälsoläge i den svenska djurhållningen. Friska djur är en förutsättning för god 
lönsamhet och bidrar till ett bra klimatarbete.  

Det finns många mervärden från den svenska djurhållningen. Globalt bidrar den stora 
antibiotikaanvändningen till antibiotikaresistens som kan försvåra en framtida 
livsmedelsproduktion.  I Sverige har vi låg användning av antibiotika till livsmedels-
producerande djur samt låga nivåer av antibiotikaresistens. Detta grundar sig bland 
annat i att djurhållare och veterinärer under lång tid har arbetat med att utrota och 
förebygga infektionssjukdomar. Djurhållningen i Dalarna har ett gott smittskyddsläge 
och livsmedel producerade här har en hög livsmedelsäkerhet.  
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MILJÖ- OCH KLIMATANPASSNING 

Jordbruk skapar våra odlingslandskap och påverkar många ekosystem. Odling och 
djurhållning har format och präglat landskapet i Dalarna och gjort att det finns ett 
biologiskt och kulturellt rikt odlingslandskap. Unika djurraser och växtsorter har 
utvecklats genom förädling och avel i generationer av lantbrukare och trädgårdsodlare.  

Men produktionen kan ha negativa konsekvenser på miljö och klimat. En del av miljö- 
och klimatpåverkan från livsmedelskedjan kommer från primärproduktionen. Därför 
är det särskilt viktigt att kunskap och kompetens finns för att producera på ett klimat- 
och miljösmart sätt. I senare delar av livsmedelskedjan går det att göra mycket genom 
att arbeta med att minimera svinn, effektivisera produktionsprocesser och att välja de 
matvaror som är mest miljö- och klimatsmarta. Maten från Dalarna är i internationell 
jämförelse bättre ur både ett miljö- och ett klimatperspektiv än den importerade 
maten. Det finns därför många skäl till att välja lokal mat då det är möjligt. När vi ökar 
produktionen av livsmedel i Dalarna är det väsentligt att ekonomisk lönsamhet går 
hand i hand med miljöförbättrande metoder som bidrar till att nå våra nationella 
miljömål. 
 

MER VÄRDE 2030 
 Produktionsvärdet för den totala livsmedelsproduktionen ska 

öka med 50 procent till år 2030 och bidra till 
landsbygdsutveckling hållbar tillväxt och sysselsättning. 
(Jämförelse med medeltal från åren 2013–2017)  

 

 Lokal mat är en del av upplevelsen för besökaren i Dalarna 
vilket främjar en ökad livsmedelsproduktion.  

 

 Hälsosamma livsmedel ska vara tillgängligt för alla i Dalarna. 

 

 Det ställs krav på miljöhänsyn, exempelvis specifika krav på 
djurskydd och växtodling, vid 100 procent av de offentliga 
upphandlingarna av livsmedel.  

 

 God djurhållning och djurvälfärd utmärker livsmedel från 
Sverige och Dalarna och efterfrågas av konsumenten.  

 

 En miljö- och klimatsmart livsmedelskedja skapar 
ekosystemtjänster och bidrar till livsmedelsbranschens 
värdeskapande och lönsamhet. 
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Kunskap och innovation 
Det nationella målet för det strategiska området kunskap och innovation är 
att stödja kunskaps- och innovationssystemet för att bidra till ökad 
produktivitet och innovation i livsmedelskedjan samt hållbar produktion och 
konsumtion av livsmedel. 

INNOVATION  

Innovation är att skapa nytt värde av idéer. En viktig del i den kommande 
produktionsvärdeökningen inom livsmedelssektorn i Dalarna är ett gott 
innovationsklimat. Innovationsmiljöer i form av kluster och nätverk av företag och 
intressenter bildar styrkor som stimulerar till att specialiserade produkter och tjänster 
utvecklas. Forskning och kunskap kan spridas och locka nya företagare till 
livsmedelssektorn. En god samverkan mellan näringsliv, utbildningsanordnare och 
myndigheter kan skapa bättre förutsättningar för företagsutveckling i Dalarna. 
Hållbara och innovativa produktionsformer och produkter ger konkurrenskraftiga 
företag som stärker hela Dalarna.  

UTBILDNING OCH KOMPETENSFÖRSÖRJNING 

Forskning, utbildning och erfarenhetsutbyte är grunden för kompetensförsörjning och 
konkurrenskraft i livsmedelskedjan. Förutsättningarna för livsmedelsproduktion skiljer 
sig åt mellan länets delar och behovet av stöd och rådgivning ser olika ut. 
Rådgivningen inom lantbruket behöver stärkas så att lantbrukare kan utveckla sitt 
företag och öka dess lönsamhet.  
 
Medelåldern i lantbrukarkåren är hög samtidigt som det råder stor brist på arbetskraft i 
olika delar av förädlingskedjan. Kompetensförsörjningssystemet har svårt att möta 
dagens behov på arbetsmarknaden vilket kräver bättre samverkan mellan olika 
samhällsaktörer som ökar kunskapen och möter det regionala kompetensbehovet i 
hela livsmedelssektorn.   
  

MER VÄRDE 2030 
 Ett starkt livsmedelskluster är etablerat där nya värden och 

produkter har skapats genom samverkan i livsmedelsbranschen. 

 

 Dalarna har etablerat ett kompetenscentrum som skapar 
förutsättningar för ökad kunskap och bättre matchning mellan 
arbetstagare och arbetsgivare som stärker hela livsmedels-
branschen.   
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Förankring av strategin och det 
fortsatta arbetet 
Strategins övergripande målsättning är förankrad hos livsmedelsstrategins 
samverkansaktörer, Region Dalarna och Länsstyrelsen i Dalarnas län samt 
branschföreträdare LRF.  

Samverkanaktörerna har en viktig roll i att säkerställa kopplingar mellan 
livsmedelsstrategin och andra strategier som till exempel Dalastrategin, Agenda för 
smart specialisering, Åtgärdsprogram till Dalarnas miljömål, Klimat och 
energistrategin, handlingsplan för kompetensförsörjning med flera.  

Dalarnas regionala livsmedelsstrategi är den politiska viljeinriktningen där 
målformuleringen talar om vilka mervärden som en ökad livsmedelsproduktion har 
skapat till år 2030. Den regionala livsmedelsstrategin ska omsättas i en handlingsplan 
med konkreta åtgärder och uppföljningsbara mål. En viktig del är också att skapa 
förutsättningar och stödja ett klusterinitiativ för branschen.  
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