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Agenda

• Intro
• Kort om livsmedelsstrategin
• Varför är livsmedel viktigt?
• Mål i RUS och Agenda 2030-

strategi för Uppsala län
• ÄT UPPsala län
• Uppdatering av handlingsplanen
• Enkät



Vision till 2030
Den svenska livsmedelskedjan år 2030 är globalt konkurrenskraftig, 

innovativ, hållbar och attraktiv att verka inom.

En livsmedelsstrategi för jobb och 
hållbar tillväxt i hela landet



Varför är livsmedel viktigt?



ÄT UPPsala län
- för att bidra till en hållbar och konkurrenskraftig 

livsmedelsproduktion



Tematiska områden



hela länet för en konkurrenskraftig livsmedelsproduktion



Regional utvecklingsstrategin

• Produktionsvärdet från ekologiska livsmedel ska öka med 200% 
till år 2030.

• Produktionsvärdet från jordbruks- och trädgårdsektorn ska öka 
med 50% till 2030.

• Produktionen från jordbruks- och trädgårdssektorn ska öka med 
35% till 2030.



Uppdatering
• Möten med nyckelaktörer

• Partnerskapet för landsbygdsutveckling
• Enkät

• Omvärldsbevakning

• Workshop



Litet utklipp:

• Lönsamhet

• Regler och villkor

• Tid

• Generationsskiften och föryngring

• Logistik och distribution

• Trafik och vägar

• Stora glapp i leverantörsledet och bitvis i
förädlingsledet

• Upplevelse av att politikers och 
allmänhetens kunskap om svensk
livsmedelsproduktion är bristande

• Procentpåslag i livsmedelskedjan

• Vildsvin, Fåglar, Rovdjur

• Offentlig måltid – viktig ur fler perspektiv

• Konsumtionen lika viktig

• Vilja att utveckla

• Positiv coronaeffekt hos många

• Arbetstillfällen

• m.m.



Enkät
Din och din organisations chans att 

påverka!



Reflektioner?
Frågor?

Hela länets handlingsplan

Öppen för alla



Tack för att ni bidrar till ÄT UPPsala län
Linn Bennetoft

010-223 32 63

Linn.bennetoft@lansstyrelsen.se

Sara Eskhult

010-223 34 11

sara.eskhult@lansstyrelsen.se
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