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Nyheter från Regionala livsmedelsstrategin och
tillbakablick på en period som visat på behov och
möjligheter
Sommaren står för dörren och det sprakar av försommargrönt. Vintern och våren har varit en
utmanande tid för flera aktörer i livsmedelskedjan. Rysslands invasion av Ukraina har ytterligare
bekräftat behovet av att stärka svensk livsmedelsproduktion och krisberedskap. Många lantbruk
är fortsatt i ett pressat läge med höga priser på el, bränsle och insatsmedel. Detta börjar nu få
mer allmänt gehör vilket gett lantbruket en mer framträdande roll och livsmedelsstrategin
ytterligare tyngd framåt. Priserna på svensk mat har ökat ute i handeln och nu är det ännu
viktigare att lyfta de mervärden som finns i svensk livsmedelsproduktion såsom stort fokus på
miljö, klimat och ett starkt djurskydd. 
För om vi vill ha en långsiktigt trygg livsmedelsförsörjning behövs alla tre delar inom hållbarhet -
ekonomisk, social och miljömässig. Det finns en otrolig potential i den sörmländska
livsmedelskedjan för att utvecklas och växa i vårt län.

Tack alla som bidragit under våren för att arbeta i denna riktning!

Ny handlingsplan för
livsmedelsstrategin!
Efter lång väntan är den äntligen här! Den
nya handlingsplanen inom livsmedelsstrategin
för åren 2022–2023. Det är positivt att se
efterfrågan på mer aktivitet och fokus inom
livsmedelsstrategin och viljan att vara delaktig
i denna. Handlingsplanen har präglats av
både de aktiviteter som hittills genomförts och
påbörjats inom livsmedelsstrategin men också
av den senaste tidens fokus på beredskap
och långsiktig livsmedelsförsörjning. 
Den nya handlingsplanen kan du läsa i sin
helhet här. Vi i styrgruppen vill tacka för allas
deltagande i framtagandet och kloka inspel.
Nu ser vi fram emot att se till att det blir
genomförande också.

Branschrådsmöte! Planer på nytt mejeri i
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Rötter – en podd från
Sörmlands matkluster
Vi vill passa på att tipsa om Matklustrets nya podd Rötter. I
en rad poddavsnitt möter matentreprenören Maria Printz
sörmländska producenter, mathjältar, kockar, kreatörer,
entreprenörer och härliga personligheter från Sörmlands
matkluster. Du hittar avsnitt och mer information här.

31 maj var det dags för branschråd inom
livsmedelsstrategin. Under mötet fick vi en
uppdatering om vad som pågår i respektive
organisation i relation till livsmedelsstrategin
Föreningen Sörmlandsäpplen presenterade sitt
projekt Ökad konkurrenskraft för hållbar
sörmländsk fruktodling som nu lyckats med att
ansluta 2 av sina väderstationer till
Jordbruksverkets prognossystem. Tidigare var
stationen i Husqvarna den nordligaste men
föreningen har nu bevisat att frukt kan odlas
norr om Skåne! Agro Sörmland höll ett
uppskattat föredrag om Lönsamma
lantbruksföretag. Ett mycket aktuellt ämne som
berör många områden i livsmedelsstrategin
och utvecklingen inom de gröna näringarna.
Stort tack till alla som deltog och delade med
sig under mötet.

Åkers styckebruk
Under våren har arbete påbörjats för en
mejerietablering i Åkers styckebruk. Det är
Strängnäs kommun, Nyföretagarcentrum
Strängnäs och Projekt Krutbruket som står för
initiativet. Målet är att skapa ett regionalt
center för mat och hantverk. Projektet är i
startgroparna med flera intressenter med i
båten och med en färdig affärsplan. Nu pågår
arbete för att säkra investering för det nya
mejeriet. Både vi på Länsstyrelsen i
Södermanland och i Stockholm följer med stort
intresse utvecklingen. Närproducerade
mejeriprodukter och ökad självförsörjningsgrad
ligger helt rätt i tiden!

Information om krisstödet till
lantbruket
Som många redan känner till aviserade regeringen ett
krispaket till lantbruket på grund av ökade kostnader för
insatsvaror. Kriget i Ukraina har aktiverat krisreserven
inom CAP samt ett tillfälligt ramverk för statsstöd. Arbetet
med hur stöden ska hanteras och administreras pågår fortsatt. Länsstyrelserna och
Jordbruksverket har inkommit till regeringen med ett förslag för hur detta kan utföras och
inväntar nu beslut för att gå vidare i frågan. Vi bedömer att vi inom en snar framtid kommer ha
mer information om när stöden öppnar för ansökan. Så länge vill vi vill tipsa om Jordbruksverkets
sida om krisstöden samt sidan Den svenska maten som löpande uppdateras med ny
information.
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Kalender

20 juni - Lunch hos ekobonden, Arrangeras av ekologiska lantbrukarna

16 juli - Biets dag på Julita På gång på Julita gård | Nordiska museet

19 augusti - Stolt Mat & Dryckesfestival 

22-23 Juli - SM i Foodtruck + Nordiska Mästerskapen i Food Truck 

10 – 11 september - Aptitrundan Höst 2022

30 november  - Preliminärt datum för nästa branschrådsmöte

Och glöm inte att Bondens nära är igång på torsdagar - läs mer
på Bondens Nära i Nyköping

Vill du veta mer om livsmedelsstrategin?

Eller har du tips på aktiviteter, nyheter eller något annat vi kan lyfta i nästa
nyhetsbrev? Kontakta gärna vår koordinator Pia!

Gå in på länsstyrelsens webbplats: 
Regional livsmedelsstrategi för Södermanland
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Kontakta oss:

Pia Holmberg, koordinator Livsmedelsstrategin  
E-post: Pia.Holmberg@lansstyrelsen.se   

Telefon 010-223 42 76 
  

Länsstyrelsen i Södermanlands län, 611 86 Nyköping 
Telefon: 010-223 40 00 

E-post: sodermanland@lansstyrelsen.se  
Webbplats: lansstyrelsen.se/sodermanland  

 
Följ oss
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