Smaken av Blekinge
Utsökt, hållbart och säkert

Vad?
Förord
Det är hög tid att börja jobba strategiskt med Blekinges
mat- och livsmedelsproduktion. I utvecklingsarbetet är
maten ett prioriterat område inom länets hållbarhetsfrågor, såväl ekonomiskt som socialt och miljömässigt.
Dessutom har vår livsmedelsnäring mycket att erbjuda i
form av livskvalitet, upplevelser, hälsa och jobb. Blekinges
mat- och livsmedelsproduktion har alla möjligheter till
en strålande framtid och tillsammans tar vi de steg som
behövs för att nå dit. Vi är redan på god väg.
Sten Nordin
Landshövding Blekinge

Denna broschyr är en populärversion av Blekinges Mat & Livsmedelsstrategi
2018–2025. Det fullständiga dokumentet innehåller mer utförliga texter och en
analys av branschens styrkor, svagheter, hot och möjligheter. Strategin, som är ett
samarbete mellan Länsstyrelsen i Blekinge län, Region Blekinge och LRF Sydost,
finns i sin helhet på:
www.lansstyrelsen.se/blekinge
www.lrf.se/mitt-lrf/regioner/sydost
www.regionblekinge.se

Maten från och i Sverige
Efterfrågan på bra mat ökar, inte bara i Sverige utan även i övriga världen. I början
av 2010-talet var Sverige som matdestination ett relativt okänt begrepp i världen,
till skillnad från länder som Frankrike, Spanien och Italien. Visit Sweden, Sveriges
marknadsbolag mot utlandet, fick uppdraget att ändra på det och de lyckades! Idag
omnämns Sverige i flera tusen internationella artiklar i samband med mat och
smakupplevelser. De svenska kockarna tar plats i de stora sammanhangen och vi
börjar få resenärer som kommer till Sverige för matens skull. Utvecklingen har varit
fantastisk!

Varför?

Varför behöver Blekinge en mat- och livsmedelsstrategi?
Med vår regionala strategi vill vi sätta Blekinge på kartan som ett län med en stark
och attraktiv livsmedelsnäring. Vi vill lyfta fram medvetenheten kring det som
produceras och använda vår lokala mat som en reseanledning. Genom att stödja hela
kedjan från produktion ut till konsument kan fler arbetstillfällen, integration och
regional tillväxt skapas i länet. Vi vill helt enkelt stärka vår position inom näringen
och verka för att Blekinges produktion av livsmedel har en betydelsefull roll inte
bara i länet utan även i övriga delar av Sverige.

Bästa tänkbara läge
Mat och livsmedel från Blekinge

Blekinge har bästa tänkbara förutsättningar när det gäller natur- och klimatförhållanden. Andelen jordbruksmark i Blekinge är dubbelt så stor som genomsnittet i
andra län och tack vare vårt geografiska läge (växtzon 1) finns nästan inga begräsningar på vad som fungerar att odla. Under 2016 producerade Blekinge livsmedelsråvaror till ett värde av en miljard kronor. Blekinge står för hela 2,4 procent
av livsmedelsproduktionen i Sverige. En stor del av Sveriges kycklingproduktion
kommer ifrån Blekinge och vi står för en femtedel av den totala odlingen av hallon,
jordgubbar, gurka och tomat.

Bransch för bransch

Fördelning av produktionsvärde i Blekinge och Sverige 2016
I Blekinge dominerar branscherna kyckling och trädgård. I övriga delar av Sverige tar
mjölk och jordbruksväxter stora andelar av produktionsvärdet.
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Vår vision
I vår framtida vision är mat och livsmedel från
Blekinge hälsosamma och säkra med utsökt smak.
De är framtagna på ett hållbart sätt och antalet
stolta företagare har blivit fler. Attraktiva måltidsupplevelser lockar såväl inhemska som utländska
besökare till Blekinge.

Våra prioriteringar
Vår prioritering i strategin ligger främst på regional tillväxt och utveckling där företagen och de som arbetar inom näringen står i centrum. Strategin ägs av Länsstyrelsen i Blekinge men har tagits fram i bred samverkan med Region Blekinge och LRF
Sydost. Under samarbetsprocessen har flertalet träffar med representanter från hela
kedjan genomförts. Underlaget har resulterat i fem effektmål.

Fem effektmål för framgång
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Öka kunskapen om Blekinges livsmedelproduktion
Förädla mer livsmedel i Blekinge
Utöka hållbar produktion så att fler arbetstillfällen
och regional tillväxt skapas i Blekinge
Lyfta maten som en del i upplevelsen vid besök i Blekinge
Långsiktig hållbarhet med utgångspunkt i Agenda 2030
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Öka kunskapen om Blekinges livsmedelsproduktion

Det är konsumenterna som efterfrågar varor både i
butiker och på restauranger. Konsumenterna ska ha
möjlighet att göra medvetna val av livsmedel utifrån
kunskap om ursprung, smak och pris. Blekinges livsmedelsföretag, butiker och restauranger; berörda kommuner
och myndigheter behöver bli bättre på att marknadsföra
varor från Blekinge och på att lyfta fram de kvalitéer och
mervärden det ger lokalt.

2

Målgrupp
Livsmedelsproducenter, konsumenter, butiker, restauranger, offentliga
kök, skolor, offentliga upphandlare
och inköpsavdelningar.

Förädla mer livsmedel i Blekinge

Det har skett ett trendbrott i efterfrågan på livsmedel och
sedan ett par år tillbaka är efterfrågan på premieprodukter större än efterfrågan på lågpris. Kan vi utveckla fler
högkvalitativa produkter och förädla dem lokalt i länet så
finns det möjligheter att öka både försäljning och lönsamhet. Mathantverket är idag småskaligt men levererar
viktiga profilprodukter för länet.

Målgrupp
Primära livsmedelsproducenter.
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Utöka hållbar produktion

– så att fler arbetstillfällen och regional tillväxt skapas i Blekinge

I Sverige har vi ett högt djurskydd och den svenska maten har EU:s lägsta användning av antibiotika i
djurproduktionen. Hela 70 procent av klimatpåverkan från den mat vi konsumerar uppstår i de länder
där den produceras. Här ska fokus läggas på kompetensförsörjning, tillväxt och offentlig konsumtion.
Kompetensförsörjning
En miljon i ökad omsättning för ett livsmedelsproducerande jordbruksföretag ger 2,51 nya jobb. Genomsnittet för
det svenska näringslivet är 1,42 nya jobb. Det finns därmed
potential att skapa fler arbetstillfällen. Det finns också
utmaningar som kompetensbrist i flera led i kedjan och
generationsväxlingar.
Tillväxt
Det krävs ett utökat samarbete kring forskning, utbildning
och innovation för ökad produktion och tillväxt. Vi måste
göra branschen attraktiv!
Offentlig konsumtion
Offentliga upphandlingar av livsmedel och måltidstjänster
bör motsvara och styra mot de lagar som finns inom svenskt
djurskydd och miljö. De enheter som genomför upphandlingar behöver öka sin kompetens inom området och små- samt
medelstora företag bör få bättre förutsättningar att delta.

Målgrupp
Livsmedelsföretag, myndigheter,
skolor, universitet/högskola, arbetsförmedlingen och KY.

Målgrupp
Primära livsmedelsproducenter.

Målgrupp
Offentliga upphandlingsavdelningar, små och medelstora företag
i branschen, landsting, kommuner
och skolor etc.
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Lyfta maten som del av upplevelsen vid besök i Blekinge
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Långsiktig hållbarhet med utgångspunkt i Agenda 2030

Besöksnäringen skapar sysselsättning lokalt. I Blekinge
har antalet gästnätter ökat med 16 procent sedan 2008.
Störst tillväxtpotential finns bland utländska besökare
och mer än en tredjedel av de pengar som de spenderar
läggs på inköp av mat, dryck, livsmedel i butik och till
restaurang- och cafébesök. Blekinge har möjlighet att
positionera sig och utveckla bilden av ett län med fantastisk mat och dryck.

Här har vi valt två områden där vi vill fokusera långsiktigt
på att hitta hållbara lösningar för framtidens Blekinge. Det
ena handlar om vattenförsörjning. Vi vill effektivisera vattenanvändningen, säkerställa tillgång till rent vatten och
skapa en hållbar hantering av vatten. Det andra området
är matsvinn. Vi kan inte fortsätta att slänga så mycket mat
som vi gör idag. Att minska matsvinnet är ett prioriterat
område, både i Sverige och inom EU.

Målgrupp
Visit Blekinge, Blekinge Arkipelag, Sydostleden, Världsarvet, företag i Blekinge,
kommuner, region, landsting, myndigheter, hotell, restauranger samt turismföretag och andra entreprenörer som i
en eller annan form möter besökare och
konferensdeltagare.

Målgrupp
Företag i Blekinge, kommuner,
region, landsting, myndigheter och
organisationer etc.

Hur?

Vad behöver vi göra för att genomföra strategin?
För att nå vår vision där Blekinge har en eftertraktad mat- och livsmedelsproduktion
krävs det att alla som arbetar inom kedjan kommer närmare varandra. Det krävs att
våra politiker, kommuner och landsting, utbildningsaktörer, vårt näringsliv, intresseorganisationer och myndigheter är intresserade av att integrera strategin i sina
respektive verksamheter. Vi som region ska tillsammans arbeta med effektmålen och
åtgärder kopplade till dessa fram till 2025. Strategin ska agera som ett stöd vid prioritering av offentliga projektmedel och fungera som en länk mellan enskilda aktörer,
myndigheter, kommuner och den nationella nivån. I vår fördjupade handlingsplan
för strategin kan du läsa mer om konkreta projektförslag.

Vi gör det tillsammans!
Blekinges Mat & Livsmedelsstrategi togs fram med syftet att stärka länets position
inom näringen. Fem effektmål är utpekade och förslag på åtgärder är framtagna. En
fördjupad handlingsplan med utförligare beskrivning av målen kopplade till projekt
finns att läsa på länsstyrelsens hemsida. Handlingsplanen gäller för åren 2018–2025
men uppdateras kontinuerligt under arbetets gång. Det är Länsstyrelsen i Blekinge,
Region Blekinge och LRF Sydost som ansvarar för det fortsatta arbetet med implementering av strategin.
Vi välkomnar alla initiativ och förslag som leder till att vi når vår vision: Mat och
livsmedel från Blekinge är hälsosamma och säkra med utsökt smak. De är framtagna
på ett hållbart sätt och antalet stolta företagare har blivit fler. Attraktiva måltidsupplevelser lockar såväl inhemska som utländska besökare till Blekinge. Kort och gott,
alla insatser som bidrar till att mat och livsmedel från Blekinge blir mer eftertraktade är varmt välkomna.
Tack för maten och tack för hjälpen!

En populärversion av Blekinges
Mat & Livsmedelsstrategi 2018–2025
Den här broschyren är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Blekinge län, Region Blekinge och LRF Sydost.
Alla bilder som används i den har de upphovsrättsliga och GDPR-relaterade tillstånd som krävs.

