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En handlingsplan för
att bidra till en hållbar
och konkurrenskraftig
livsmedelsproduktion

En ökad befolkning, både regionalt och globalt, och en allt högre levnadsstandard gör det
viktigt att vi säkerställer en hållbar livsmedelsproduktion i Uppsala län, samtidigt som vi behöver
bidra till både den regionala och globala livsmedelsförsörjningen. För att stärka den regionala
livsmedelsproduktionen behöver vi främja affärsutveckling och innovation, samt uppmuntra lokala
initiativ.
Den 20 juni 2017 beslutade riksdagen att anta den nationella livsmedelsstrategin med mål
som sträcker sig till 2030. I den nationella strategin pekar man på behovet av regionala
livsmedelsstrategier.
När den nationella strategin antogs fanns redan livsmedelsrelaterade mål framtagna för Uppsala län i
den regionala utvecklingsstrategin. De målen siktar på att öka produktionsvärdet från jordbruks- och
trädgårdssektorn och från den ekologiska livsmedelsproduktionen. Denna handlingsplan har tagits
fram med utgångspunkt i målen i den regionala utvecklingsstrategin och i linje med den nationella
livsmedelsstrategin. Handlingsplanens styrgrupp består av representanter från LRF Mälardalen,
Länsstyrelsen Uppsala län, Region Uppsala, SLU, SVA och Uppsala kommun.

Handlingsplanens mål
Handlingsplanens mål är att bidra till måluppfyllelsen i länets regionala utvecklingsstrategi för
livsmedelsproduktionen i Uppsala län och att bidra till uppfyllandet av Agenda 2030. Genom att
genomföra minst en till två aktiviteter inom varje tematiskt område närmar vi oss uppsatta mål samt
inspirerar andra att ta initiativ inom utpekade områden.
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Målen kopplat till livsmedel i den regionala utvecklingsstrategin är:
•

Produktionsvärdet från jordbruks- och trädgårdssektorn ska öka med 20 procent fram till år 2030.

•

Produktionsvärdet från ekologiska livsmedel ska under samma period öka med minst 200
procent.

När målen i den regionala utvecklingsstrategin revideras, revideras även Ät Uppsala län handlingsplan för att bidra till en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion.

Framtagande

Fem områden som vi ska jobba
med för att driva utvecklingen
och uppfylla målen

I processen för att ta fram handlingsplanen har vi träffat primärproducenter, förädlare, handel,
kommuner, restauranger, lärosäten, finansiärer och andra aktörer för att få information och för
att lyfta fram de behov som finns. Vi har också arrangerat en öppen workshop, där vi diskuterat
behov av åtgärder och aktiviteter för att nå de livsmedelsrelaterade målen i länets regionala
utvecklingsstrategi. Vi har även haft möte med länets partnerskap för landsbygdsutveckling där
livsmedelsproduktionen i länet diskuterats.
För att inhämta specialistkunskap inom ett antal områden har vi även hållit fokusgruppsmöten
med representanter från producenter
och kommuner i syfte att lyfta fram vilka
ytterligare behov som finns inom olika
Upphandling och
verksamheter och för att förankra planen.
logistik
Därtill har styrgruppen för arbetet med
att ta fram handlingsplanen bevakat
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Från jord till
Förenkla för
omvärlden och samlat in andra initiativ.
bord - med
företag
Processen har resulterat i att vi har
fokus på
identifierat fem tematiska områden som
kvalitet
ska ingå i handlingsplanen.
Aktiviteter eller åtgärder inom var och ett
av de fem tematiska områdena bedömer vi
kommer föra länet framåt i riktning mot en
ökad livsmedelsproduktion.

Samhällsutveckling
och hållbar livsmedelsproduktion

Kompetensförsörjning och
arbetskraft

Fem tematiska områden
Upphandling och logistik
Upphandlingen av livsmedel till alla offentliga måltider är en viktig del av
länets konsumtion. För en lyckad upphandling av lokala produkter behöver
upphandlaren ett bra nätverk och möjlighet att få en överblick över vilka
Upphandling och
produkter som finns i området. Lokala producenter behöver också ha tillräcklig
logistik
information och kunskap för att svara på förfrågningarna i upphandlingen och
kunna lämna ett anbud. Både offentlig sektor och producenter har framhållit
kommunikation, kunskap och nätverk som stora utmaningar inom detta område.

Intresset för lokal och
ekologisk mat är stort

Logistiken framhålls som en annan utmaning både bland företagarna och inom det offentliga.
Att logistiken fungerar är centralt oavsett om mottagaren är de offentliga köken, handeln eller
restaurang. När logistiken brister blir den en tröskel för affärsutveckling och i förlängningen en
bromskloss för en ökad konsumtion av livsmedel från länet.

Från jord till bord
Nyckeln till att lyckas knyta ihop hela kedjan från jord till bord, ligger i att det är hög kvalitet rakt
igenom hela systemet. Länet producerar högkvalitativa råvaror som har stora
innovations- och utvecklingsmöjligheter. Uppsala län har dock trots närheten till
en stor marknad relativt få förädlingsföretag. Det finns goda förutsättningar att
Från jord
utveckla den lokala produktionen av råvaror och livsmedel, samt höja kvalitén
till bord
genom att förstärka hela kedjan. Inom exempelvis restaurangvärlden finns
en efterfrågan på lokala produkter, men leveranssäkerheten och volymerna
av varor som håller en jämnhög kvalitet är inte tillräcklig. Ett annat exempel är
besöksnäringen, där det finns en stor tillväxtpotential för måltidsturismen i länet.

Kompetensförsörjning och arbetskraft
Kompetensförsörjning &
arbetskraft

Företagare inom de gröna näringarna har idag svårt att hitta arbetskraft och
samtidigt finns det grupper som står utan arbete. Potentiella anställda och
företagare har svårt att hitta varandra och företagare i länet efterfrågar enklare
vägar för att finna arbetskraft. En del av problemet ligger i att det saknas
mötesplatser och möjligheter till nätverkande, erfarenhetsutbyte och samarbete
kopplat till företagens rekrytering.

Det behövs också insatser för att höja intresset för att arbeta inom de gröna näringarna
och visa vilka möjligheter det finns till arbete inom livsmedelssektorn, från produktion till
konsumtion.

Samhällsutveckling och hållbar livsmedelsproduktion

Vi skapar mötesplatser, ökar
intresset och skapar enklare
vägar för att hitta arbetskraft

Samhällsutveckling &
hållbar livsmedelsproduktion

För att möjliggöra en miljömässigt hållbar livsmedelsproduktion enligt Agenda
2030 och nå nationella miljömål gäller det att Uppsalaslättens bördiga jordar och
regionens stora kunnande inom gröna näringar tas tillvara. Uppsala län är en
expansiv region där städer och tätorter växer och det är därför viktigt att fundera
över hur jordbruksmarken används ur ett kris- och hållbarhetsperspektiv.

Klimatförändringar är bara en av många faktorer som länet behöver ta hänsyn
till för att producera mat på ett hållbart sätt genom effektiv användning av resurser, hänsyn
till ekosystemtjänster och minskad miljöpåverkan. Med tanke på framtida klimatutmaningar är
det extra viktigt att ha med lantbrukets förutsättningar och befolkningens behov av livsmedel i
samhällsutvecklingen.

Förenkla för företag
Förenkla för
företag

Säkra och tillförlitliga livsmedel är en grundförutsättning för en konkurrenskraftig
livsmedelssektor. Ett led i arbetet med att säkerställa en sådan produktion är en
trygg och effektiv tillsyn, något som underlättas av god kommunikation mellan
företagare och myndighet. För att gynna företagen bör därför ett fokusområde vara
kommunikation och samverkan inom tillsynsområdet.

I andan av att förenkla för företagen finns det även många andra områden som kan utvecklas, exempelvis
information om ärendeprocesser, företagsetablering och exportsatsningar.

Genomförande och tidsplan
För att nå handlingsplanens mål måste aktörer i länet samverka och initiativ från företagare och
organisationer uppmuntras.

En gemensam plan
– om vi samverkar
lyckas vi

Utifrån handlingsplanens teman kommer en till två aktiviteter eller åtgärder att genomföras per år inom
varje område.
De tematiska områdena som handlingsplanen fokuserar på utgör den huvudsakliga inriktningen
fram till den första uppföljningen 2020 av den regionala utvecklingsstrategin. Vid uppföljningen kan
handlingsplanens tematiska områden revideras för att passa länets utveckling och behov. I samband
med den årliga uppföljningen planeras det kommande årets samarbetsaktiviteter.
Den styrgrupp som tagit fram handlingsplanen deltar vid planeringen av årets aktiviteter och den årliga
uppföljningen. Handlingsplanens mål kommer också att följas upp och revideras av styrgruppen med
samma intervall som uppföljningen och revideringen av den regionala utvecklingsstrategin för Uppsala län.
Mellan uppföljningarna ansvarar Länsstyrelsen för att upprätthålla en sida på Länsstyrelsens webbplats
där synpunkter och inspel till kommande revidering av handlingsplanen kan lämnas.

Vi hoppas att handlingsplanen ska inspirera till insatser som stärker den regionala livsmedelsproduktionen.

Genomförande och tidsplan

För att nå handlingsplanens mål måste aktörer i länet samverka och initiativ från
företagare och organisationer uppmuntras.
Handlingsplanens tematiska områden utgör de huvudsakliga inriktningarna fram till
uppdagteringen av den regionala utvecklingsstrategin som sker i slutet av 2020.

Insatser för att stärka den regionala
livsmedelsproduktionen
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