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Vill du veta mer om livsmedelsstrategin? Gå in på länsstyrelsens webbplats eller kontakta Karin Larsson, koordinator för den regionala livsmedelsstrategin 

År 2020 blev inte som väntat – pandemin har drabbat vårt samhälle mer än vad vi k kunde 
föreställa oss. Särskilt hårt har restaurang- och besöksnäringen drabbats av restriktionerna . 
Samtidigt har allmänheten blivit mer uppmärksam på hur viktigt det är med svenska livsme-
del. Vi ser också framför oss en sommar där fler semestrar vid sin hemort – och förhopp-
ningsvis köper lokal mat! 
 

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

 
Stadsnära skolodling 

Hälsoträdgården Lunden i Oxelösund driver ett 

LEADER-finansierat projekt under 2020. Projektet 

är en förstudie som vill undersöka förutsättningarna 

till att öka den lokala matproduktionen genom stads-

nära odling, och hur skolundervisning kan integreras 

i odlingen. I augusti kan intresserade delta i en 

workshop för att lära sig mer och utforma projektets 

framtid. Vill du veta mer, kontakta Hälsoträdgården 

Lunden eller Benita!  
 

 
 

Regler och villkor 

Länsstyrelsen driver tillsammans med sex andra län 

ett projekt inom Regler och villkor. Projektet syftar 

till att bidra till målen i den nationella livsmedels-

strategin uppfylls genom att arbeta med Regler och 

villkor på regional nivå. Projektets övergripande mål 

är att öka samordningen mellan regionala aktörer, 

effektivisera arbetet med regler och villkor med av-

seende på samtal och utbyte med företagare och öka 

förmågan hos regionala aktörer att lyfta utmaningar 

till en nationell nivå. Läs mer på Länsstyrelsens 

webbplats. 

Lokal mat i offentliga kök 

Just nu pågår satsningar i både Flen och Vingåkers 

kommun för att få mer lokal mat i de offentliga kö-

ken. I Vingåker letar man efter producenter inom 2,5 

mils radie, för att producenterna och kommunens 

kockar ska kunna utbyta kunskaper med varandra. 

Vill du veta mer? Kontakta måltidschef Susanne 

Larsson!  

 

Flen deltar i ett utvecklingsprogram för att under-

söka hur man kan underlätta för livsmedelsprodu-

center i Sörmland att leverera till kommunen. De le-

tar efter producenter som kan tänka sig att samarbeta 

med kommunen kring pedagogisk verksamhet. I pro-

jektet vill man också skaffa sig en större förståelse 

för hur livsmedelsproducenternas verklighet ser ut, 

till exempel vilka de säljer till idag, vad de ser för 

hinder och möjligheter när det gäller att sälja till 

kommunen, och hur de tänker kring hållbarhet, miljö 

och klimat i sin produktion. För att läsa mer, besök 

Flen kommuns hemsida. 

 

 

Kalendern 
• 25 juli anordnar Länsstyrelsen Ängens dag 

• 12-13 september anordnar Sörmlands matkluster 

aptitrundan höst 

 

 

Tipset 
Om du är intresserad av den nationella livsmedelsstra-

tegin och arbetet med den – passa på att besöka Jord-

bruksverkets nya blogg Den svenska maten. Där kan 

du läsa bland annat om hur svenskt jordbruk påverkats 

av Corona-krisen eller hur vi svenskar äter under högti-

der. 
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