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Vill du veta mer om livsmedelsstrategin? Gå in på länsstyrelsens webbplats. 

Sommaren är här och den sörmländska landbyggden är härligt grön och i full blom. Vaccination-

erna i Södermanland pågår för fullt och hoppet om mer normala vanor till hösten börjar komma. 

Även i år kommer många av oss att spendera semester i hemtrakterna. Passa då på att njuta av 

smakupplevelser som erbjuds runt om i Södermanland och samtidigt gynna våra lokala företagare 

som i många fall drabbats hårt av pandemin.  

 
Har du tips på aktiviteter, nyheter eller något annat vi kan lyfta i nästa nyhetsbrev? Kontakta gärna vår projektledare! 
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Framtagande av ny handlingsplan 

Nuvarande handlingsplan för Södermanlands livs-

medelsstrategi löper ut 2021. Nu har processen för 

att ta fram en ny handlingsplan för 2022-2023 på-

börjats. Den 8:e juni samlades Livsmedelsstrategins 

branschråd för att starta upp arbetet i en gemensam 

workshop. Fokus för workshopen var möjligheter 

och utmaningar med att nå strategins uppsatta mål 

till 2030.  Under hösten kommer processen fortsätta 

med en serie av digitala workshops. Handlingspla-

nen kommer gå ut på remiss i november för att se-

dan beslutas i december. Länk till anmälan till hös-

tens workshops kommer publiceras här under vecka 

33.  

 
Tematräffar för strategins prioriterade områden 

• 1 september, kl 10-12 – Kunskap och teknik för 

ökad konkurrenskraft 

• 2 september, kl 10-12 – Förutsättningar för före-

tagande 

• 7 september, kl 10-12 – Regler och villkor 

• 8 september, kl 10-12 – Sörmländsk matidentitet 

• 9 september, kl 10-12 – Ökad hållbar produktion 

 

 

 

 
Fokusgruppsmöten 

• 13 september, kl 10-12 – Företagare/näringen 

• 14 september, kl 10-12 – Länsstyrelsen och

                         Regionen 

• 16 september, kl 10-12 – Intresseorganisationer  

• Under vecka 38 kommer individuella möten ge-

nomföra med länets kommuner 

 

Året Stolt Mat magasin ute 

Årets Stolt Mat magasin är nu ute. Magasinet är fullt 

av reportage om inspirerande sörmländska matpro-

ducenter. Även många tips på var man kan åka i 

sommar och avnjuta god lokal mat. Magasinet finner 

ni på turistbyråer och hos aktörer runt om i länet.  

 

 

 

Kalendern 
• 14 september anordnar länsstyrelsen Studieresa till 

skogsträdgårds-odlingarna 

• 11–12 september anordnar Sörmlands matkluster 

aptitrundan höst 

 

 

Tipset 
Genom plattformen Future food utvecklar SLU forsk-

ning och samarbeten för hållbara livsmedelssystem. 

Deras uppdrag är att möta morgondagens utmaningar 

och vara en del i Sveriges arbete med att nå målen i 

Agenda 2030. Future Food skickar ut nyhetsbrev i som 

presenterar nya forskningsrön och pågående forsk-

ningsprojekt inom livsmedelskedjan. Future food anord-

nar även intressanta föreläsningar, seminarium och 

workshops. Du kan läsa mer om och anmäla dig till Fu-

ture Foods nyhetsbrev här.  

https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/natur-och-landsbygd/livsmedel-och-foder/livsmedelsstrategi/regional-livsmedelsstrategi-for-sodermanland.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/om-oss/kalender/kalenderhandelser---sodermanland/2021-06-02-studieresa-till-skogstradgards-odlingarna-i-stjarnsund-tillfalle-2.html
https://matkluster.se/matfester/aptitrundan/
https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/futurefood/se-lyssna-folj/nyhetsbrev

