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Nyheter från Regionala livsmedelsstrategin 
 

Sörmländska livsmedelsproducenter fortsätter ett hårt arbete under utmanade
omvärldsfaktorer med hög inflation, höga räntor och ökande priser på insatsvaror.
Företagarna i länet visar på en stor handlingskraft i sitt arbeta för att förbättra sin
situation. Det finns många och kommer allt fler initiativ och engagemang för att
stärka produktionsförutsättningarna, inte bara att ha förutsättningar att kunna
forsätta producera utan även för att öka produktionen. Intresset från konsumenterna
att köpa lokalt ökar. Sörmlands Matklusters event Aptitrundan nu i höst slog nya
besöksrekord. Intresset och sammarbetsviljan är stor i vårt matlän. Vi får alla
gemensamt stötta näringen på de sätt vi kan bäst uifrån våra olika roller för att
underlätta för våra uppskattade producenter. Sist men inte minst handla svenskt och
lokalt!

 

 

Vad ligger på den
sörmländska tallriken?
Rapporten En hållbar framtid! är en GAP-
analys som visar på hur
livsmedelsproduktionen och
konsumtionen ser ur i länet. I
Södermanland finns möjligheter att öka
både den småskaliga och
hantverksmässiga livsmedelsproduktionen
liksom den stora volymproduktionen.

Södermanland är en matregion med goda
förutsättningar att producera mat från jord till
bord. Länet har bördiga jordar, närhet till stora
marknader och här finns drivna entreprenörer
och duktiga mathantverkare. Rapporten En
hållbar framtid! visar på
hur livsmedelsproduktionen och konsumtionen
ser ut i länet. Rapporten syftar till att vara ett
kunskaps och diskussionsunderlag för
kommande insatser för att nå målen i
regionala livsmedelsstrategin. 

Idag är Södermanland teoretiskt sett
självförsörjande på griskött, havre och vete.
Av maten som produceras i Södermanland så
täcker den 36% av den sörmländska
konsumtionen. Det finns möjligheter att öka
både den småskaliga och hantverksmässiga
livsmedelsproduktionen liksom den stora
volymproduktionen. Rapporten finns att läsa
på länsstyrelsens hemsida. 
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Sörmlands matmöte 2022
Den 3 oktober arrangerade Sörmlands Matkluster
Sörmlands matmöte 2022. Dagen blev mycket
uppskattad av både Matklusters producenter och
besökarna. På matmötet dukade medlemmar från
Sörmlands Matkluster upp sina produkter i en
mässmiljö för besökare bestående bland annat av
restaurangägare, inköpare, turistföretag, strateger,

beslutsfattare och medarbetare från offentlig- och privat sektor. Tanken med
matmötet är att skapa ett forum för att prata om produktutveckling, skapa nya
företagskontakter och göra affärer. Sörmlands matmöte kommer att bli ett
återkommande årligt event och mötesplats för sörmländska maten på olika platser
runt om i Sörmland. Nu ser vi fram mot Sörmlands matmöte 2023! 
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Nu kartlägger vi pågående
aktiviteter inom
livsmedelsstrategin - bidra
du också!
Bidra till länsstyrelsens kartläggning av
pågående initiativ och projekt i
Södermanland kopplat mot regionala
livsmedelsstrategin. Sammanställningen
syftar till att ge en samlad bild över
pågående aktiviteter och för att vi ska
kunna sprida initiativ och goda exempel
vidare.

Genom kartläggningen identifieras
områden där vi i Södermanland är idag
starka och områden där fler insatser bör
initieras. Karläggningen kommer att
uppdateras tre gånger årligen.
Sammanställningen kommer att vara
tillgänglig genom kontakt med
länsstyrelsen. 

Berätta om vad just ni gör genom att fylla
i formuläret här. 

En sörmländsk
landskapsmeny 
Med anledning av att Stockholm har
utsetts till European Capital of
Gastronomy 2023, har Sveriges 21 län
fått i uppdrag att ta fram en egen
landskapsmeny. Initiativets syfte är att
visa på Sveriges gastronomiska bredd
och matens och matråvarornas
betydelse för landet. Ambitionen är att
landskapsmenyerna ska profilera
svenska måltider för att stärka den
nationella livsmedelsstrategin och för att
utveckla den gastronomiska turismen. 

I Södermanland har Landshövding
Beatrice Ask bjudit in Sörmlands
Matkluster till att ta fram Södermanlands
landskapsrätt 2022. Alla län ska
presentera sina menyer senast i
december i år. I maj var Södermanland
var först ut att presentera sin meny. Det
gjordes i Nyköping där maten avnjöts av
landshövdingar och länsråd från hela
landet och av representanter från
regeringen. 

Södermanlands meny består av
nässelsoppa med tillhörande brödkorg,
äppelrimmad vildsvinskarré och en kyld
rabarberkompott. 

Läs en detaljerad beskrivning av menyn,
dess tillhörande drycker och dukning på
Sörmlands Matklusters hemsida.
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Nationell konferens om
reglerförenkling i Nyköping
Det 27 oktober anordnade samverkansprojekt Regler och
villkor på regional nivå en nationell konferens i syfte att ta
nästa steg i arbetet med förenkling för livsmedelsföretag.
Konferensen hade medverkande från hela landet, från
både myndigheter och representanter från näringslivet.
Under dagen presenterades pågående arbete genom presentationer från projekt Regler och
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Villkor på regional nivå, projekt Metodutveckling för regelförenkling och Tillväxtverkets uppdrag
inom regelförenklingar. Dagen avslutades med ett panelsamtal där representanter från
Jordbruksverket, Livsmedelsverket, LRF, länsstyrelsen Uppsala och Nyköpings kommun
diskuterade förenklingsarbetet och insikter från arbetet. Dagen innehöll även workshopmoment
där konferensdeltagarna arbetade med att konkretisera nästa steg i förenklingsarbetet utifrån
resultaten inom projektet regler och villkor på regional nivå. Dagen kan summeras med att
många bra initiativ pågår för att förenkla för livsmedelsföretag, mycket arbete kvarstår i en
svårarbetad byråkrati och en av de viktigaste vägarna framåt är samverkan.

Projektet Regler och villkor kommer nu att summera projektets arbete som pågått under 2021
och 2022 i en rapport som kommer att vara klar i juni 2023.

Projekt Regler och villkor på regional nivå finansernas av Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling.

 

Kalender

24 november - Fältvandning med tema Underhåll av öppna diken

25 november -  Kurs i precisionsodling

8 december - Seminarium Lönsamt lantbruk i osäkra tider

24 januari - Stråkmöte Offentlig Måltid 

 

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 Emma!

Gå in på länsstyrelsens webbplats: 
Regional livsmedelsstrategi för Södermanland

 
Kontakta oss:

Emma Wogel, koordinator Livsmedelsstrategin  
E-post: emma.wogel@lansstyrelsen.se   

Telefon: 010 - 223 43 61 
  

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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