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

Året med Corona blev en stor prövning för flera branscher och livsmedelsbranschen är inget un-

dantag. Hårdast drabbat är restaurang- samt besöksnäring och ännu vet vi inte omfattningen av 

den påverkan pandemin haft på dessa företag. Andra har det gått betydligt bättre för, såsom den 

småskaliga livsmedelsproduktionen som sålt slut på sina varor via reko-ringar, gårdsbutiker samt 

andra försäljningskanaler. Fler har fått upp ögonen för vikten av en lokal och nationell livsmedels-

produktion och beredskap, detta är positivt för framtiden! Det blir en annorlunda jul i år. Kanske i 

ett lite mindre sällskap än vanligt men förhoppningsvis med massor av god, lokaproducerad mat 

från Sörmland!  

 
Ny koordinator 

Hej, mitt namn är Emma Wogel och jag till-

trädde som koordinator för livsmedelsstrategin 

den 1 december. Det känns väldigt roligt att nu 

vara på plats och få börja arbeta med och för 

livsmedelskedjan i Södermanland. Jag är sörm-

länning som varit hemifrån senaste 10 åren. 

Först för agronomistudier i Uppsala och däref-

ter boende i Härnösand, där jag arbetade på 

länsstyrelsen Västernorrland. Jag ser mycket 

fram med att få lära känna er och era verksam-

heter under våren! 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utveckling av en digital plattform för för-

säljning av Sörmländsk mat och måltider 

Under våren tilldelades Sörmlands Matkluster me-

del, efter en utlysning från Länsstyrelsen, för att ut-

veckla en digital plattform med webshop. Plattfor-

men ligger nu uppe till användning och var mycket 

viktig för genomförandet av Aptitrundan Vår, Aptit-

rundan Höst och Vilda Sörmland.  

Syftet med satsningen är att öka försäljningen av 

sörmländsk mat samt att hålla försäljningen uppe 

även under kriser. Syftet var också att skapa ett ge-

mensamt, sörmländskt skyltfönster och öka kontak-

ten mellan producent och slutkund och därmed korta 

livsmedelskedjan.  

-  https://matkluster.se/produkter/  

 

 

Kalendern 
• December - Jul i Sörmland – Matklustret tipsar om 

alla de lokala producenter, gårdsbutiker och restau-

ranger som erbjuder varor och tjänster inför julen - 

Jul i Sörmland - Sörmlands Matkluster 

• 21 januari - CAP och de siffersatta målen i strategin 

"Jord till bord" – Webinarium från SLU om nya CAP 

samt strategin Farm2Fork. Anmälan - SLU Future 

Food | Externwebben  

 

 

Tipset 
Eldrimner - nationellt resurscentrum för mathantverk, har 

ett flertal distanskurser och webinarium i programmet 

framöver - Sök utbildningar och kurser i mathantverk 

hos Eldrimner 

https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland
https://matkluster.se/produkter/
https://matkluster.se/jul-i-sormland/
https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/futurefood/
https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/futurefood/
https://www.eldrimner.com/utbildning/31418.sok_utbildning_inom_mathantverk.html
https://www.eldrimner.com/utbildning/31418.sok_utbildning_inom_mathantverk.html

