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1. En regional livsmedelsstrategi 
Livsmedelsproduktionen är viktig för Sverige. Primärproduktionen tillsammans med 
livsmedelsförädlingen ger både arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt. Ofta sker tillväxten på 
landsbygden där många av företagen är lokaliserade. Den svenska livsmedelsproduktionen 
bidrar med uppskattade och viktiga värden: det öppna landskapet, biologiska mångfald och vår 
kulturhistoria. Sverige har en av världens strängaste lagstiftningar för livsmedelsproduktion 
och djurskydd. Det innebär att maten som produceras här är säker att äta, håller god hygienisk 
kvalitet och att den produktion som sker är under så bra förutsättningar som möjligt. Med rätt 
förutsättningar har livsmedelsproduktionen möjlighet att bli en viktig motor i omställningen 
till en grön ekonomi där hållbarhet och omtanke om miljö är central. Utöver detta är 
beredskapsperspektivet viktigt; ju större inhemsk produktion av livsmedel desto mindre 
känsligt är landet för störningar som minskade importer av livsmedel. De senaste decennierna 
har självförsörjningsgraden sjunkit snabbt och kan med beaktande av säkerhetsläget i 
omvärlden behöva öka igen. 

Lantbruket och livsmedelsproduktionen har de senaste åren tampats med bristande lönsamhet. 
Svenska livsmedelsproducenter konkurrerar på en global marknad med lantbruk som inte kan 
mäta sig med det svenska lantbrukets miljöeffektivitet och djuromsorg. De extra resurser 
svenska lantbrukare lägger på sin produktion gör att den blir dyrare, men det skapar också 
mervärden och livsmedel som är mer hållbara. 

I juni 2017 beslutade riksdagen om en nationell livsmedelsstrategi vars syfte är att öka den 
inhemska livsmedelsproduktionen. Det är den första svenska livsmedelsstrategi som innefattar 
hela livsmedelskedjan. Den nationella livsmedelsstrategin syftar till att genom riktlinjer och 
verktyg öka produktionen av livsmedel i landet och har tre prioriterade områden; Regler och 
villkor, Konsument och marknad samt Kunskap och innovation. Strategins övergripande mål 
är1; 

”En konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, 
samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och 
sysselsättning och bidra till hållbar utveckling i hela landet. Produktionsökningen, både 
konventionell och ekologisk, bör svara mot konsumenternas efterfrågan. En 
produktionsökning skulle kunna bidra till en ökad självförsörjningsgrad av livsmedel. 
Sårbarheten i livsmedelskedjan ska minska.” 

 

I samband med att den nationella livsmedelsstrategin lanserades fick även Sveriges alla län i 
uppdrag att ta fram regionala livsmedelsstrategier. I Södermanlands län är arbetet med 
livsmedelsstrategier dock inget nytt - 2014 var vi ett av de första länen i Sverige med att ta 
fram en egen regional matstrategi. Strategin skulle sträcka sig fram till år 2020, men 
måluppfyllelsen var så god att målen nåddes innan dess. 

Syftet med den nya regionala livsmedelsstrategin är peka ut riktningen för länets 
livsmedelsproduktionssektor fram till år 2030. Strategin riktar sig till alla länets aktörer och 
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uppmuntrar ett brett arbete i såväl privat, offentlig som ideell sektor. Den regionala 
livsmedelsstrategin ska inkludera matens färd från jord till bord. Det innebär att aspekter längs 
hela kedjan ska tas hänsyn till, såsom näringskretslopp, miljöpåverkan, lönsamhet för företag, 
kompetensförsörjning i sektorn och måltidsupplevelsen. Strategin ska leda till att utvecklingen 
stärks för företag och organisationer som är aktiva inom livsmedelssektorn i Södermanland.  

Vidare ska den kunna användas som vägledning vid politiska beslut och hjälpa företagare så att 
deras verksamheter kan utvecklas och växa. Södermanlands livsmedelsstrategi är en 
avsiktsförklaring där vi gemensamt uttrycker hur viktig livsmedelsproduktionen och maten är 
för oss. Det är viktigt att den regionala livsmedelsstrategin verkar i samma riktning som den 
nationella strategin så att såväl regionala som nationella mål uppfylls.  

I den regionala livsmedelsstrategin används begreppen regional, lokal och närproducerad mat.  
Begreppen regional och lokal mat beskriver mat som är producerad inom länet. Närproducerad 
mat är i första hand producerad inom länet, och i andra hand i något av våra grannlän.   

 

Avgränsning 
I den regionala livsmedelsstrategin har avgränsningar och prioriteringar varit nödvändiga för att 
vi ska kunna lägga kraften där den beräknas göra störst nytta. Tyngdpunkten i denna strategi 
ligger på livsmedelskedjan från jord till bord, därför har exempelvis infrastrukturfrågor inte fått 
plats. Även dricksvatten har valts bort då länsstyrelserna och kommunerna i ett särskilt 
strategiprojekt fram till 2020 arbetar med dessa frågor.  
 

Andra strategiska dokument 
Livsmedelsproduktionen berörs givetvis av många fler områden än de som tas upp i denna 
strategi. Det finns flera internationella, nationella och regionala målsättningar som spelar in och 
påverkar området. Exempel på detta är Agenda 2030, nationella miljömål och vattendirektiv. 
För mer information och fördjupad läsning, se bilaga Andra strategier, projekt och skrifter.  
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2. Södermanlands län och den sörmländska 
livsmedelsproduktionen 
 
Södermanlands län består av nio kommuner; Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm, 
Nyköping, Oxelösund, Strängnäs, Trosa och Vingåker. Vid årsskiftet 2017/2018 hade länet 
291 341 invånare2. Typiskt för länet är att det finns många tätorter och en stark landsbygd. I 
Södermanlands län bor hela 47% av befolkningen på just landsbygden3. En stor andel av 
invånarna pendlar, dels mellan kommunerna i länet men även till andra län. De största 
utpendlingslänen är Stockholm, Västmanland och Östergötland. Det är även dessa län som står 
för den största inpendlingen, även om utpendlingen är större än inpendlingen4. Till 2030 
förväntas länet öka till 326 156 personer, och till 2050 till 355 4435. Det kommer i framtiden 
att ställa helt nya krav på samhället när det gäller infrastruktur, samhällsservice och inte minst 
när det gäller livsmedelsproduktionen!  
 
Södermanlands län är ett välbesökt som turistmål. År 2017 hade de aktörer i länet som 
erbjuder inkvartering ca en miljon övernattningar6. Södermanland har många turistiska 
tillgångar att bygga sin turistverksamhet på. Här finns närheten och möjligheten till aktiviteter 
naturen, kulturutbudet och det särskilt unika för oss; fyrahundra slott och herresäten. 
Besöksnäringen i länet sysselsatte 2 700 personer år 2017. Besöksnäringen i Södermanland är 
en växande näring där omsättningen ökad mellan åren 2010 och 2016 med 18% till totalt 3,6 
miljarder kronor. Särskilt segmentet med utländska turister ökar, lockade av våra naturnära 
matupplevelser, kulturhistoriska miljöer och högklassiga mat7. 
 
 
Södermanlands livsmedelsproduktion 
Södermanland är idag ett välkänt matlän. De naturgivna förutsättningarna tillåter många olika 
produktionsinriktningar och produktionssätt. I Nils Holgersons underbara resa genom Sverige 
beskrev Selma Lagerlöf Södermanland som den sköna lustgården, där åkrar, sjöar och skog 
samsas. Länet har utrymme för det småskaliga, det storskaliga, volymproduktionen och 
mathantverket. Det finns plats för alla lantbruk: mjölkgårdar, spannmålsproducenter, 
grisuppfödning och grönsaksodling. Här finns restauranger och prisbelönta caféer, små 
gårdsbutiker såväl som storskaliga livsmedelsfabriker. I Södermanland kan alla delar av 
värdekedjan mötas och samsas – något vi vill se även i framtiden. Det finns med andra ord en 
stor potential för vår livsmedelssektor att växa!  
 
Livsmedelssektorn i Södermanland är, precis som i resten av Sverige, en bransch med 
utmaningar. Länet har under ett tiotal år tappat många livsmedelsproducenter. Sverige hade 
efter världskrigen och fram till 1990-talet som mål att ha en viss grad av självförsörjning, 
något som garanterades via statliga insatser inom livsmedelsproduktionen8. Under 1990-talet 
påbörjades dock en avreglering av jordbruket, och i och med inträdet i EU kom 
förhållningssättet till jordbruket att omvandlas på nationell nivå. Idag har Sverige en 
självförsörjningsgrad på cirka 50%.  
När det gäller socker, morötter och spannmål producerar Sverige tillräckligt för att möta den 
inhemska efterfrågan. På produkter såsom tomat eller lamm har vi endast en 
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självförsörjningsgrad på 15% respektive 30% nationellt sett9. Ser man till den regionala 
förmågan att möta den efterfrågan som finns hos länets konsumenter har vi en hög grad av 
självförsörjning på fågel som ligger på hela 353%. Däremot har Södermanland en väldigt liten 
produktion av frukt och grönt – produktionen av äpplen och morot motsvarar endast 0,18% 
respektive 0,5% av självförsörjningsgraden10.  
 
Livsmedelsbranschen har, som tidigare nämnt, även brottats med en bristande lönsamhet, där många 
företag får lägga ner. Inte minst har detta synts hos landets mjölkgårdar, även om effekterna har setts i 
hela sektorn. I Södermanland blir detta tydligt om man ser till att självförsörjningsgraden sjunkit från 
att vara över 100% till 68%11 på bara några år. Detta visar också tydligt behovet av en regional 
livsmedelsstrategi: ska vi öka länets produktion av livsmedel och lönsamheten för företagen som 
verkar här, behövs gemensamma satsningar och initiativ. 
 
Jämfört med riksgenomsnittet om 7% jordbruksmark är andelen jordbruksmark i Södermanland med 
sina 23% relativt stor, vilket också syns i landskapet. Detta ger Södermanland goda förutsättningar för 
en stor livsmedelsproduktion av både animalier och vegetabilier. 88% av jordbruksmarken består av 
åkerareal och 12% utgörs av betesmark eller slåtteräng12. Betesmarkerna består av både kultiverade 
betesmarker och naturbetesmarker. Jämfört med riksgenomsnittet är andelen jordbruksmark alltså 
relativt stor, något som också syns på landskapet.  
 
År 2016 fanns det i Södermanland 2 947 företag inom jordbruk, fiske, vattenbruk och jakt. 
Tillsammans sysselsatte företagen 1 977 personer13 och hade en omsättning på 3,59 miljarder kronor. 
Senare led, såsom livsmedelsframställning och framställningen av drycker, hade 111 företag med totalt 
1 708 anställda14 och en omsättning på 3,253 miljarder kronor15i. Andelen utrikesfödda inom jordbruk, 
fiske, vattenbruk och jakt är ungefär 8%, och inom livsmedelsframställning och framställning av 
drycker 37%16. Av de som arbetar med livsmedelsframställning och framställning av drycker är ca 
42% kvinnor. Inom jordbruk, fiske, vattenbruk och jakt är andelen kvinnor ungefär 26%17. 
 
Södermanland har även ett flertal duktiga företagare som serverar mat och dryck. 720 caféer, 
restauranger, cateringverksamheter och barer omsatte 2016 tillsammans 1,979 miljarder kronor och 
sysselsatte 2 781 personer18. Inom denna bransch är den övergripande fördelningen mellan könen 
jämn, och 42% av de förvärvsarbetande är utlandsfödda19. 

Handeln med livsmedel är även den omfattande i länet. Enbart omsättningen för butiker, 
varuhus och stormarknader uppgick 2017 på 6,627 miljarder kronor (exklusive moms). Den 
specialiserade butikshandeln, t.ex. frukt och grönsaker eller kött och charkuterier hade under 
samma period en omsättning på 981 miljoner kronor, och torghandeln 8 miljoner kronor20.  

Södermanlands lantbrukare är duktiga på att producera produkter av bra kvalitet. Länet utmärker 
sig med produktionen av spannmål och fågel. Produktionen av grönsaker och frukt är liten, dock 
finns kapacitet att öka trädgårdsproduktionen. Arbetskraft saknas inom livsmedelssektorns hela 
kedja. Insatser behövs därför göras för att öka kompetensen inom de berörda sektorerna och få 
till fler utbildningssatsningar. Potentialen i livsmedelsproduktionen behöver tas tillvara och 

                                                            
i Lantbruket och besöksnäringen kopplat till livsmedel har en stor andel säsongsanställda, som ibland är svåra att 
synliggöra i statistiken. Detta beror både på när mätningen görs på året, men också på att statistiken ibland 
redovisar i helårsekvivalenter. Detta gör att ett företag som sysselsätter tre personer på 33% istället ser ut att 
endast sysselsätta en person. 
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nyttjas och länets aktörer behöver och skapa incitament för att utveckla så att efterfrågan på 
lokala produkter främjas! 

Södermanlands geografiska läge ger många fördelar. Närheten till det befolkningstäta 
Mälardalsområdet innebär en marknad för försäljning av länets produkter och en möjlighet att 
locka besökare till länet. Detta ska användas till vår fördel. Denna köpstarka marknad ger 
lantbrukare och livsmedelsproducenter möjligheter till att utöka sina affärer och att expandera 
sina verksamheter. Efterfrågan på produkter är bred; alltifrån mathantverket och det 
specialiserade såsom mejerivaror och vegetabiliska produkter till grossisternas och den 
offentliga sektorns efterfrågan på större volymer av spannmål, mjölk och potatis av hög kvalitet 

Matintresset hos befolkningen ökar stadigt. Fler blir allt mer medvetna om vad de äter och hur 
detta producerats, något i sin tur ger upphov till olika trender som förändras över tiden. Genom 
omvärldsbevakning och anpassning av produktionen efter konsumenternas efterfrågan på 
specialprodukter, kan länets lantbrukare och livsmedelsproducenter öka sin tillväxt och hitta nya 
marknader och målgrupper. Idag syns flera trender inom konsumtionen av mat och livsmedel. 
Några identifierade trender som kan bli betydelsefulla för Södermanland är: 

• produkter med extra miljönytta, såsom naturbeteskött eller ekologisk märkning 

• alternativa proteiner – att byta ut animaliska produkter mot vegetabilier 

• alternativa kolhydrater – idag väljer allt fler konsumenter till exempel svenskt matvete 
framför importerat ris 

• allt fler äter ute 

• alkoholfria dryckesalternativ 

• intresset för matens ursprung – terroir 

mat som uppfattas som hälsosam 

 

Klimatförändringar och miljöpåverkan 
Lantbruket påverkar miljön, både positivt och negativt. När det gäller klimatpåverkan bidrar 
lantbruket med utsläpp av växthusgaser. Å andra sidan kan livsmedelsproduktionen även 
fungera som en kolsänka när marken binder in koldioxid. Näringsläckage från 
livsmedelsproduktionen bidrar till övergödningen av vattendrag, och även om läckaget har 
minskat de senaste tre denierna finns det fortfarande utrymme för förbättringar21. En positiv 
miljöpåverkan som livsmedelsproduktionen medför är djurens bidrag till den biologiska 
mångfalden när markerna betas. 

Ekosystemtjänster är de direkta eller indirekta bidrag från ekosystem som bidrar till att öka 
välbefinnandet hos oss människor22. Exempel kopplade till livsmedelsproduktionen är 
insekternas pollinering och jordbruksmarkens förmåga att binda koldioxid. 
Livsmedelsproduktionen och människan är beroende av dessa ekosystemtjänster, det är därför 
väldigt viktigt att vi månar om vår närmiljö och de livsviktiga processer som pågår där.  

Klimatförändringarna riskerar att leda till att möjligheten att producera livsmedel i de mest 
drabbade områdena minskar. Detta ställer krav på att jordbruket och livsmedelsproduktionen i 
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andra delar av världens måste öka för att vi ska kunna försörja världens befolkning. Med andra 
ord kan framtida klimatförändringar innebära att lantbrukare i Södermanland måste producera 
mer till andra delar av världen. Vi vet inte med säkerhet vad klimatförändringarna kommer 
innebära för varken Södermanland eller Sverige, men forskning har påvisat sannolika scenarier. 
Det är troligt att temperaturen kommer stiga och att växtodlingssäsongen förlängs. Det innebär 
bland annat att odling av alternativa grödor kommer bli möjlig i Södermanland. En ökad 
temperatur kommer dock även innebära nya svårigheter, såsom fler skadeinsekter, fler och nya 
växt- och djursjukdomar, ett ökat ogrästryck samt ett ökat inflöde av invasiva arter som kan 
förstöra lokala ekosystem.  

Det är också troligt att ett förändrat klimat leder till mer extremväder, såsom extrema skyfall 
och långvarig torka23. I Södermanland finns idag goda förutsättningar för att producera 
kvalitetsmässig mat, vilket tillsammans med satsningar för att begränsa 
livsmedelsproduktionens klimatavtryck skall tas till vara och nyttjas i förberedelserna för nya 
produktionsförutsättningar. 

Agenda 2030, som antogs år 2015, är FN:s gemensamma plan för hur arbetet med en mer hållbar 
värld ska bedrivas. Agendan, som antogs 2015, listar 17 globala mål som ska leda till att den 
extrema fattigdomen minskar, att jämlikheten ökar, att fred och rättvisa främjas samt förhindra 
klimatkrisen24. Flera av målen, exempelvis 2. Ingen hunger, 12. Hållbar konsumtion och 
produktion och 13. Bekämpa klimatförändringarna, går att direkt koppla till 
livsmedelsproduktionen. Arbetet med Agenda 2030 återfinns på alla nivåer i samhället. 
Länsstyrelserna har till exempel i uppdrag att arbeta med frågor kopplade till Agenda 2030 på 
regional nivå samt att sträva mot en hållbar utveckling inom alla målområden25, vilket direkt 
påverkar arbetet med livsmedelsstrategin. Ett annat exempel på övergripande mål som påverkar 
arbetet på regional nivå är Sveriges 16 nationella miljökvalitetsmål som beskriver vilket tillstånd 
den svenska miljön ska befinna sig i26.  
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3. Vision och prioriterade områden 
 
”År 2030 är Södermanland en förebild för hur mat med identitet  
produceras i alla led” 
 
Visionen är att livsmedelsproduktionen år 2030 har ökat i volym, är hållbar och ger möjlighet 
till tillväxt och ökad lönsamhet för producenterna. Alla led arbetar med kvalitet, pris och en 
välfungerande distribution. Intresset för frågorna hos medborgarna är stort och fler vill arbeta 
med livsmedel. Inom hela länet finns nätverk och kontaktytor som driver utvecklingen framåt. 
Södermanland arbetar med innovation, och genom att satsa på kompetensförhöjande insatser 
på olika nivåer tillförs sektorn nya produkter, tekniker och lösningar. Det offentliga 
understödjer utvecklingen och är en stabil part till livsmedelsbranschen.  

Visionen är framtagen i samverkan med aktörer inom hela livsmedelskedjan i Södermanland. 
För att vi ska nå denna vision till år 2030 behövs insatser på flera områden. Maten och 
produktionen behöver bli viktigare och den måste få ta mer plats i både näringsliv, politik och i 
hemmen. I strategin finns fem områden som är särskilt viktiga att arbeta med. Dessa prioriterade 
områden är: 

• kunskap och teknik för ökad konkurrenskraft 

• regler och villkor 

• förutsättningar för företagande 

• sörmländsk matidentitet 

• ökad hållbar produktion 

 
Varje område behandlas genom ett eget kapitel i strategin. Där presenteras närmare de 
utmaningar som finns och målen vi vill nå. En handlingsplan har tagits fram som stöd för 
livsmedelsstrategin där varje område med mål närmare preciseras. Till varje mål i 
handlingsplanen finns det aktiviteter kopplade. Aktiviteternas syfte är att bidra till 
måluppfyllelsen.   

Tre grundläggande värderingar skall beaktas och genomsyra arbetet och de insatser som görs 
för att uppnå målen inom Södermanlands livsmedelsstrategi. Dessa är hållbarhet, hälsa och 
samverkan.  

I arbetet med livsmedelsstrategin har vi valt att använda oss av FN:s definition av hållbarhet; 
En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra på 
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Hållbar utveckling består av 
tre dimensioner: den sociala, den ekologiskaii och den ekonomiska hållbarheten. I arbetet med 
att öka produktionen i länet är det viktigt att hänsyn tas till alla tre dimensionerna.  

 
                                                            
ii Ekologisk i meningen miljömässigt stabila och välfungerande ekosystem 



12 

 
 

 
 

Rätten till högsta möjliga fysiska och psykiska hälsa utgör är en av FN:s mänskliga rättigheter. 
Att vara frisk, fri från sjukdomar, hälsoproblem och lidande är centralt och viktigt för 
människor27. Det övergripande målet för den nationella folkhälsopolitiken är att skapa 
samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa hos hela befolkningen och att sluta de 
påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.  

Ett av de målområden som ska bidra till det, handlar om människors handlingsutrymme och 
möjligheter till hälsosamma levnadsvanor.  Det handlar bland annat om att öka tillgängligheten 
till hälsofrämjande varor och produkter samt att främja goda kostvanor.  Att jobba med hälsa 
innebär att arbeta med folkhälsa genom exempelvis kostfrågor, men också om hur vi kan arbeta 
med vår livsmedelsproduktion för att säkerställa en välmående befolkning i framtiden. Sveriges 
mångåriga arbete med låg antibiotikaanvändningen på lantbrukets husdjur för att förebygga 
antibiotikaresistens är ett exempel på hur långsiktiga hälsoperspektiv kan integreras med 
livsmedelsproduktionen. 

För att livsmedelsproduktionen i länet ska öka och utvecklas krävs samverkan. Aktörer genom 
hela kedjan behöver utbyta idéer, erfarenheter och kunskap med varandra. Det krävs också att 
aktörer, både inom och utanför länet, stöttar varandra så att fler vågar ta nya steg framåt. 
Samverkan kan bedrivas inom hela kedjan och i många olika konstellationer. Lika väl kan 
samverkan ske med andra branscher, ibland är det de mest oväntade samarbetena som ger de 
bästa resultaten i from av nya idéer och innovatörer! 
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4. Kunskap och teknik för ökad konkurrenskraft  
 
Samhället utvecklas ständigt, livsmedelssektorn och lantbruket är inget undantag. Nya 
behov av digitalisering och innovativa tekniklösningar uppstår hela tiden3. Genom hela 
livsmedelskedjan finns ett behov av kompetent arbetskraft. För att utveckla och öka 
Södermanlands livsmedelsproduktion krävs en satsning på kompetenshöjande insatser i 
både liten och stor skala i form av utbildningar, kurser och rådgivning. Redan i 
grundskolan behöver eleverna få kunskap om livsmedelsproduktionen och hållbarhet, 
vilket kan skapa ett intresse för att arbeta med dessa frågor i framtiden. Genom att satsa 
på kunskaps- och teknikutveckling kan vi tillsammans öka livsmedelsproduktionens 
konkurrenskraft, så att våra producenter kan stå starka på den globala marknaden. 
 

Övergripande mål 
Öka kompetensförsörjningen och främja kunskapsutvecklingen genom att stärka 
branschens attraktionskraft. 

• Öka användningen av innovationer, ny teknik och nya metoder 

 

Innovation 
Lantbruket och livsmedelsproduktionen står inför många nya utmaningar, inte minst vid 
tanke på klimatförändringarna som hotar att förändra vår miljö. För att begränsa negativ 
påverkan på miljön och tackla de utmaningar som finns, behövs nya lösningar inom 
livsmedelssektorn. Ett område som blir allt viktigare inom livsmedelsproduktionen är 
digitalisering. Ett annat är nygamla odlingsmetoder eller metoder som tillvaratar vatten 
för att skydda mot torka. För lantbruk och små livsmedelsföretag kan det vara svårt att 
investera i innovationer, nya grödor och ny teknik. Investeringskostnaden är ofta stor 
samtidigt som företagaren står ensam med risken om tekniken inte skulle fungera. Idag 
pågår i länet arbeten med plattformar för de biobaserade näringarna. Även fortsatt ska 
länet satsa på de plattformar, idéverkstäder och arenor som finns för att ge våra företagare 
möjligheter att testa och ta fram nya idéer, produkter, metoder och tekniker.  

 

Kompetensförsörjning och utbildning 
Södermanlands matproduktion har ett stort behov av fler anställda med högre kompetens. 
Särskilt bland länets lantbrukare är medelåldern hög, vilket gör att det inom en snar 
framtid finns risk för ett tapp vad gäller kunskap om hur jordbruk bedrivs i länet. Det 
finns också en brist på hos kökspersonal både i den offentliga och den privata sektorn, 
men här kan goda exempel lyftas som förebilder för kompetensutveckling framöver. Det 
är därför viktigt att länet, via de gymnasieutbildningar som finns, satsar på ungdomar 

                                                            
3 I livsmedelsstrategin definieras innovation som en ”lösning som har en tydlig originalitet och får ett 
påtagligt genomslag genom värdeskapande för konsumenterna’’ Macklean (2018) 
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som vill arbeta inom livsmedelskedjan. Södermanland behöver bli bättre på att matcha 
sektorns efterfrågan med ungdomarnas färdigheter vid examen, så att det råder balans 
mellan efterfrågad och faktiskt kompetens. Gemensamma insatser behövs för att göra 
naturbruks-, kock- och serviceutbildningarna mer attraktiva. Det måste också finnas 
lämpliga praktikplatser. Det ska ges möjlighet för att även efter gymnasiet hitta ett arbete 
i jordbruket och livsmedelsproduktionen genom olika vuxenutbildningar. På så sätt kan 
morgondagens behov av rätt kompetens tillgodoses. 

Södermanlands län har en stor andel utrikesfödda. Många av dem har goda kunskaper 
om livsmedelsproduktion, jordbruk och mat. Livsmedelssektorn behöver bli bättre på att 
tillvarata dessa kunskaper och kompetenser för att kunna lyfta och bredda den regionala 
produktionen. Det finns dock utmaningar såsom kunskapsbrist i språk eller svensk 
lagstiftning gällande arbetsmiljö och djurskydd. Här behövs snabba och effektiva 
utbildningar som möjliggör för dessa personer att snabbt ta sig in i arbetslivet. 
Mentorskap, anpassad språkundervisning och dialog med Arbetsförmedlingen och 
Migrationsverket samt kommunerna är insatser som kan möjliggöra för fler nysvenskar 
att hitta ett arbete inom livsmedelssektorn.  

 

Kunskapshöjande insatser 
Södermanlands läns Klimat- och energistrategi konstaterar att barn och unga behöver få 
mer undervisning i hållbarhetsfrågor. En viktig del av detta är livsmedelsproduktionen. 
Fram till 2030 behöver länet arbeta för att öka kunskapen kring livsmedelsproduktion 
och hur den kopplar till miljön. Därför behövs satsningar som gör att barnen redan i en 
tidig skolålder kommer i kontakt med jordbruk och livsmedelsproduktion. Syftet är även 
att utbildningspassen skall väcka ett större intresse hos barn och unga för 
livsmedelsproduktionen och i förlängningen öka söktrycket på utbildningar kopplat till 
branschen. 

Många livsmedelsföretag och jordbruk är enskilda firmor med ett fåtal anställda. I den 
situationen kan det vara svårt att själv satsa på kompetensförhöjande insatser. Därför 
behöver länet skapas utbildningar, kurser och möjligheter för erfarenhetsutbyte som 
passar lantbruket och livsmedelsföretagarna. För att kunna utveckla sin verksamhet kan 
företagaren även behöva rådgivning, tillexempel vid uppstart av nya verksamheter. Det 
är viktigt att det finns en bredd på rådgivningen så att den kan anpassas utifrån olika 
företags behov, storlek, inriktning och ekonomi. I Södermanland ska det år 2030 finnas 
rådgivning som passar alla typer av verksamheter inom livsmedelssektorn och som 
hjälper företagen att öka sin produktion och lönsamhet.  
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5. Regler och villkor 
 
Både i den nationella och i den regionala livsmedelsstrategin är regler och villkor ett 
särskilt utpekat område som täcker ett stort spann av frågor. Regler ska fungera 
ändamålsenligt och garantera trygghet för såväl producenter som konsumenter och för 
miljön. Vissa delar är svåra att påverka på länsnivå – där kan regionala myndigheter 
kartlägga behov och utmaningar och lyfta dem till nationellt. En viktig del inom 
området är förmågan att kommunicera och utbyta information med varandra, något 
som vi aktivt kan arbeta med på lokal och regional nivå. Kan vi förstå varandra och 
utbyta erfarenheter är det enklare att jobba i en gemensam riktning. 

 

Övergripande mål  
• Ökad samverkan och förståelse mellan offentliga, privata och ideella aktörer som arbetar 

med livsmedelskedjans alla delar. 

 

Regler och kontroller  
De regler som finns inom livsmedelsproduktionen är myndigheternas sätt att garantera 
att de livsmedel vi äter är hygieniska och säkra och att produktionen lever upp till 
gällande miljökrav. Genom att kontrollera de livsmedel som produceras kan 
konsumenten bli försäkrad om att maten på tallriken varken kommer göra hen sjuk eller 
bidra till en otillåten miljöpåverkan. Regler och kontroller leder till att alla verksamheter 
konkurrerar på lika villkor och minskar risken för att regelverket inte följs. Reglerna 
syftar också till att bidra till en långsiktig och hållbar utveckling som är positiv för både 
miljö och samhälle. Livsmedelsproduktionen består av flera led med olika regelverk, och 
många företagare upplever att koordineringen mellan dessa regelverk behöver förbättras. 

Regler, villkor och förordningar bestäms ofta på nationell nivå av regering, riksdag och 
andra myndigheter såsom Jordbruksverket eller Livsmedelsverket. Det är därför på lokal 
och regional nivå svårt att påverka deras utformning. Länsstyrelsen, kommunerna, 
regionen och intresseorganisationer kan dock kartlägga de behov och möjligheter som 
finns och lyfta upp dem till berörda myndigheter på nationell nivå. På regional och lokal 
nivå kan aktörerna även påverka hur kommunikationen och utbytet mellan företagare 
och myndigheter ser ut. Regionala myndigheter har också en viktig roll som rådgivare 
till företagare när det gäller regler och kontroller, och här finns utrymme att förbättra det 
regionala arbetet.  

Därför ska aktörerna i Södermanland aktivt arbeta för att förbättra dialogen mellan 
företag och myndighet. Det behövs också samordnande insatser för att underlätta för 
länets näringsidkare, och särskild vikt bör läggas vid att skapa en större samstämmighet 
mellan kontrollerna. För att uppmuntra fler nyanlända att starta egna företag inom 
livsmedelssektorn kan länet arbeta för att göra reglerna mer tillgängliga för denna grupp. 
Det kan handla om att översätta till hemspråk, ta fram mentorer som kan stötta eller 
anordna utbildningar på lätt svenska kring till exempel livsmedelssäkerhet. I framtiden 
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ska både företagare och offentliga aktörer känna att informationen, kommunikationen 
och förståelsen för tillståndsprövning, tillsyn och kontroller samt förutsättningarna för 
stöd och bidrag fungerar väl. 

 
Tillstånd och stöd 
Vid uppstart av nya verksamheter eller en diversifiering av befintlig verksamhet är det 
vanligt att olika typer av tillstånd behöver sökas. Här är det viktigt att som 
verksamhetsutövare ha kunskap om vilka tillståndsprövningar som behövs och vilka 
förutsättningar som gäller. Ett sätt att effektivisera arbetsprocessen är att samordna 
arbetet med till exempel finansiering och tillståndsprövning av verksamhetens 
miljöpåverkan. Görs detta parallellt tar kortare tid än om de görs efter varandra. Här är 
det också viktigt att de offentliga organisationerna understödjer utvecklingen och är en 
stabil part till livsmedelsbranschen, genom att på ett lättillgängligt och samordnat sätt 
informera om gällande lagstiftning, lagstiftningens syfte och olika tillstånd som krävs 
för utöknings- och förädlingsåtgärder samt om olika stöd som kan nyttjas av företagarna.  

 

Offentlig upphandling 
Det har i flera olika sammanhang konstaterats att offentlig upphandling kan vara ett 
utmärkt verktyg för att stimulera regional och lokal produktion. Lokalt producerad mat 
innebär lägre utsläpp från transporter, och det ger möjlighet för beställarna att besöka 
och själva kontrollera att livsmedelsproduktionen uppfyller de krav som ställs. Genom 
att köpa regionalt producerad mat kan de offentliga köken servera hållbar och nyttig mat 
samtidigt som de stärker näringslivet i länet. En effektiv och bra upphandling med villkor 
utformade efter verksamhetens behov kan också leda till minskat matsvinn om 
måltiderna anpassas efter brukarnas dagliga behov. Länets kommuner visar redan idag 
en stor vilja och entusiasm för att upphandla mat som producerats i Södermanland. De 
behöver dock, precis som många lokala livsmedelsföretag som vill lägga anbud, stöd i 
sitt arbete.  

Lagen om offentlig upphandling upplevs av kommunerna som komplex, och den 
tillsammans med utmaningen att utforma anpassade kontrakt och budgetbegränsningar 
kan utgöra svårigheter för upphandlarna. Inom arbetet med offentlig upphandling behövs 
gemensamma instanser för att fler lantbrukare ska kunna lägga anbud och se till att 
tillgången och efterfrågan växer i takt med varandra. Det behövs även tas fram 
utbildningar till de offentliga aktörerna till smarta upphandlingar. De offentliga aktörerna 
behöver också utveckla sin kompetens kring vilka krav som kan ställas, hur de ställs och 
hur de kan arbeta för tydliga förutsättningar för både små och stora producenter.  
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6. Förutsättningar för företagande 
 
Förutsättningarna för ett bra och effektivt företagande är många. Lönsamhet, 
möjligheten till utveckling och förmågan att kunna sälja sina produkter och tjänster är 
bara några. En utmaning länet står inför är hur marknaden och konsumtionen ska 
utvecklas för att bli mer hållbar. Många av länets livsmedelsföretag är små med en eller 
ett fåtal anställda, vilket gör att det är svårt att hinna engagera sig i frågor utanför 
företaget. Här är det extra viktigt att privat, ideell och offentlig sektor tillsammans tar 
ett helhetsgrepp kring dessa frågor så effektiva och hållbara lösningar nås.  
 

Övergripande mål 
• Förbättrade möjligheter för företagare att utveckla sina verksamheter genom förbättrad 

lönsamhet. 

 

Marknad och konsumtion 
En välfungerande marknad är oerhört viktigt för producenterna och 
livsmedelsföretagarna. Idag kan det vara svårt att få in sina produkter hos de stora 
grossisterna och livsmedelskedjorna, framförallt för medelstora företag. Export utanför 
länet och utanför Sverige blir mer intressant. För att arbeta med detta behöver 
Södermanlands län öka kontaktytan mellan företagen, grossisterna och handlarna för att 
få till en bättre dialog. Det behövs nya lösningar för hur handeln kan se ut –  både 
producent- och konsumentsidan efterlyser tätare kontakter och färre mellanhänder. Här 
kan digitala hjälpmedel vara en del av lösningen. För att få till detta behövs nya smidiga 
distributions- och logistiklösningar. 

Inom handeln och konsumtion behöver hållbarhetsfrågorna lyftas. Detta innebär bland 
annat att upplysa konsumenterna om livsmedelsproduktion och hur deras val i affären 
påverkar världen runt omkring dem. Det handlar också om att minska matsvinnet och att 
använda det svinn som ändå uppstår, så effektivt som möjligt exempelvis biogas. Hållbar 
konsumtion kan också vara att börja äta mat som kanske är ovanlig idag men som både 
har goda odlingsförutsättningar i Södermanland och ett lågt klimatavtryck, såsom 
gråärter. Konsumenterna ska uppmuntras att våga pröva nya livsmedel och varianter som 
är mer lokala och hållbara, såsom att byta ut isbergssallad mot rödkål. 

 

Ägarbyten 
En viktig förutsättning för att det även i framtiden ska finnas en regional 
livsmedelsproduktion i Södermanlands län är att en ny generation lantbrukare tar över 
när dagens lantbrukare går i pension eller när företag av olika anledningar behöver nya 
ägare och brukare. I dagsläget finns hinder som försvårar för unga att starta eller ta över 
ett lantbruk. En utmaning för många unga är att hitta de finansiella medel som behövs 
för att överta en verksamhet eller för att göra investeringar. Det kan idag krävas 



18 

 
 

 
 

alternativa metoder för att överta lantbruk, såsom ett etappvis övertagande. Det är också 
viktigt att de inblandade parterna kan få rådgivning och stöd i processen. I denna fråga 
har de regionala myndigheterna begränsat inflytande. Det är därför viktigt att man inom 
den privata sektorn tillsammans med bankerna söker nya efter lösningar och metoder. 

Ägarskiften och dess utmaningar är inte endast avgränsat till lantbruken. Det finns idag 
en stor mäng duktiga livsmedelsförädlare, mathantverkare och restauratörer vars ägare 
en dag kommer vilja dra sig tillbaka eller av någon annan anledning sälja företaget. Det 
är inte ovanligt att deras företag är platsbundna till den egna gården samtidigt som barnen 
inte vill ta över verksamheten, vilket gör att viljan att sälja företaget kan vara liten. Här 
finns en stor utmaning i att kunna paketera dessa företag som koncept så att de går att 
sälja. Kan Södermanland lyckas med detta kan många framgångsrika och lokala företag 
finnas kvar och driva utvecklingen framåt.  

 

Samarbeten och nätverk 
En förutsättning för en så effektiv livsmedelsproduktion som möjligt är att kedjans 
aktörer kan kommunicera med och ha utbyte av varandra. Som liten företagare eller 
förening kan det vara svårt att hitta kraften, och framförallt tiden, att engagera sig. 
Gemenskap med andra genom nätverk kan då bli ett tidseffektivt sätt att utveckla den 
egna organisationen och göra sin röst hörd i påverkansarbeten. Genom samarbeten kan 
företagen också tillsammans hitta nya lösningar på exempelvis logistikproblem och 
därmed öka sin lönsamhet. Samarbeten och nätverk kan även bli en väg att få stöttning 
och råd i frågor som är svåra för den enskilde företagaren. Det är därför viktigt att i 
strategiarbetet satsa på att utveckla nätverk och plattformar för möten.  

Vi ska också våga satsa på samverkansparter utanför länets gränser såsom angränsande 
län och kommuner. I våra nätverk ska aktörer från hela kedjan få möjlighet att träffas för 
att kunna initiera nya samarbeten. Kontaktytorna mellan den lokala och den regionala 
nivån ska också bli tätare för att kunna stötta och leda varandra. Här behövs ett lokomotiv 
som kan driva utvecklingen framåt och uppmuntra andra aktörer att agera.  
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7. Sörmländsk matidentitet 
 
Södermanland är känt för sina fina råvaror. Vi har idag flera duktiga förädlingsföretag 
som framställer produkter i världsklass. Viktigt för vår matidentitet är också 
upplevelsen av maten. Det är något särskilt med att äta sin måltid våra sörmländska 
kulturmiljöer. Södermanland har idag många duktiga kockar och matkreatörer som kan 
vidareutveckla vårt matarv. Typiska sörmländska smaker som ofta nämns är äpplen, 
rabarber, vilt och gös.  

Det finns även goda möjligheter att lyfta in andra smaker i den sörmländska paletten: 
de nya maträtter som utrikesfödda och nysvenskar tar med sig in i länet från olika delar 
av världen innebär fantastiska möjligheter att utveckla den traditionella maten i nya 
riktningar!  
 

Övergripande mål 
• Ökad matturism 

• Ökad varumärkesbyggnad av södermanländsk mat 

 

Den (nya) sörmländska matidentiteten 
Den sörmländska matidentiteten innebär råvaror av hög kvalitet och högt kunnande vid 
förädling. Den stora andel nysvenskar och utrikesfödda som finns i länet ger möjlighet 
till att ta in nya smaker och upplevelser när vi låter det gamla Södermanland möta det 
nya. Den sörmländska matidentiteten ska fortsätta att utvecklas med nya trender och 
influenser, men det centrala ska fortfarande vara vår höga kvalitet, vid produktion såväl 
som hos våra produkter. Den sörmländska identiteten ska genomsyra all 
livsmedelsproduktion i länet, oavsett om det är småskalig eller storskalig.  

Bland de distinkta sörmländska smaker som lyfts finns gös, rabarber, äpple och vilt. 
Utifrån dessa produkter finns det en stor möjlighet att vidareutveckla smaker och 
upplevelser som kan binda samman med den regionala historian och känslan. Viltet 
innebär spännande möjligheter för nya kulinariska experiment. Även äpplen och annan 
frukt, som historiskt har odlats vid länets herrgårdsmiljöer och slott, bär på en stor 
potential när det gäller en tydligare sörmländsk matprofilering. I länet finns också 
spetskompetens inom råvaruförädlingen som ytterligare kan förstärka den sörmländska 
matidentiteten. 
 

Matupplevelser 
Södermanland som besöksmål kan innebära såväl herrgårdsmiljöer som naturupplevelser 
eller stadskärnor. I alla typer av resmål kan dock maten ta plats och spela roll. Matturism 
är ett affärsområde som ständigt växer. Länets närhet till Stockholm gör att våra 
företagare ska kunna nå en marknad med olika matupplevelser. Antalet utländska turister 
växer i länet, men för att kunna nå ut och locka fler besökare behöver den digitala och 
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språkliga tillgängligheten hos länets besöksföretag öka. För att öka länets matturism 
behövs gemensamma ansträngningar från privat såväl som offentligt håll och en 
gemensam målbild. En annan viktig faktor för att utveckla måltidsturismen är att jobba 
tvärsektoriellt – den enskilde besökaren vill ofta ha tillgång till en paketerad upplevelse. 
Tre områden inom måltidsturismen har pekats ut som extra intressanta för Södermanland 
att arbeta vidare med: Naturnära matupplevelser, Mat, dryck och upplevelser med en 
autentisk känsla samt Gastronomiska och exklusiva matupplevelser4.  

Lika viktiga som restaurang- och cafénäringarna är inne i tätorterna är även de på 
landsbygden. Deras verksamheter lockar turister, men förser även sörmlänningarna med 
mat i vardagen. Allt fler äter ute, och genom att uppmuntra fler serveringar att ha 
lokalproducerad mat på menyerna kan fler människor uppleva sörmländsk mat i sin 
vardag. 
 

Förädling 
En viktig del av den sörmländska maten är de råvaror vi förädlar. I länet finns större 
aktörer som till exempel tillverkar glass, bröd och kryddblandningar, och mindre företag 
som bland annat gör korv, sylt och ost. Mathantverkskunnandet är stort i länet, vilket 
bland annat tar sig uttryck under Matverks-tävlingarna5 där landskapet ofta placerar sig 
på prispallen. Länet och dess förädlare ska fortsätta bearbeta råvaror till högklassiga 
produkter och ta tillvara de sörmländska smakerna. För att kunna göra detta behövs dock 
satsningar på fler förädlingsanläggningar, såsom kvarnar och slakterier, som kan hantera 
både små och stora kvantiteter. Ett område inom förädling som ökat nationellt de senaste 
åren är dryck. Både alkoholhaltiga och alkoholfria svenskproducerade drycker 
efterfrågas i allt större utsträckning. I Södermanland finns idag duktiga företag som gör 
must, vin, öl och andra drycker. Detta är en sektor som kan fortsätta expandera genom 
att hitta nya nischer.  

 
 
  

                                                            
4 För mer information, se STUA (2018) Sörmland – en internationell måltidsdestination 
5 Matverk är en årlig tävling där lag bestående av producenter tillsammans förädlare och/eller matlagare 
landskapsvis tar fram nya innovativa produkter. För mer info se www.matverk.se 
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8. Ökad hållbar produktion 
 
Södermanlands, och världens, befolkning växer. För att kunna mätta en växande 
befolkning behöver vi öka den mängd mat vi producerar. 2045 har Södermanland som 
vision att inte bidra med några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären28. 
Dessförinnan ska vi enligt Agenda 2030 bidra till att minska svälten i världen. Detta 
innebär att vi förutom att öka produktionen av livsmedel också behöver hitta smarta 
och hållbara produktionsmetoder.  

I Södermanland finns möjligheter att öka både den småskaliga och hanterverksmässiga 
livsmedelsproduktionen och som den stora volymproduktionen. Olika produktionstyper 
ska inte ställas mot varandra utan ses som komplement som möjliggör en mångfald av 
företagande.  
 

Övergripande mål 
• Ökad produktionsvolym av livsmedel i länet 

• Öka resiliensen och beredskapen i jordbruket 

 

Ett hållbart jordbruk 
Ett hållbart jordbruk innebär att vi kan tillgodose våra behov av livsmedel idag såväl som 
imorgon. För att få ett hållbart jordbruk behövs det både små och stora insatser. Det kan 
vara allt från markförbättrande åtgärder till att gå över till ett fossilfritt jordbruk. Vilken 
insats som är viktigast och mest prioriterad varierar från jordbruk till jordbruk och den 
tid man befinner sig i. Vi vill att framtidens jordbruk i Södermanland är så resurseffektivt 
som möjligt. Därför behöver vi satsa på att hitta nya lösningar och anpassa våra metoder 
efter de rådande omständigheterna.  

I länet ska vi också eftersträva att skapa cirkulära system där vi kan tillvarata 
restprodukter och återföra näringen till marken. För detta krävs ett gediget arbete där vi 
hittar metoder för att använda avloppsslam, biogasrester och annat avfall i jordbruket. 
Sverige är idag ett föregångsland när det gäller låg användning av antibiotika och 
växtskyddsmedel, men vi har potential att ytterligare effektivisera vårt användande. 

Jordbruket bidrar idag till utsläpp av växthusgaser genom användningen. Jordbruket kan 
också vara en kolsänka om vi ökar markens kolinlagring. För att öka hållbarheten i 
livsmedelsproduktionen i länet är det viktigt att minska utsläppen av växthusgaser. Det 
kan handla om insatser som minskar den bränslemängd som går åt vid körning på 
åkermark, torkning av spannmål eller uppvärmning av exempelvis växthus. Det kan 
också handla om att öka markens kolinbinding genom alternativa odlingsmetoder eller 
att utveckla djurhållningen så den blir så resurseffektiv som möjligt.  
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Vidare handlar det också om att minska svinnet längs hela livsmedelskedjan. Ju högre 
utnyttjandegrad som finns av de produkter som produceras, desto mindre onödiga 
klimatutsläpp görs.  

 

Resiliens och krisberedskap 
Livsmedelskedjan, från åkern till matbordet, innehåller många steg och aktörer i ett 
komplext system. I systemet finns många beroenden som krävs för att allt ska fungera, 
exempelvis: drivmedel, gödsel, fungerande transporter och el. Dessa beroenden gör att 
det finns känsliga delar i livsmedelsproduktionen som kan drabbas vid större störningar. 
Vi har redan sett exempel på detta både vid stormen Gudrun 2005 eller den stora torkan 
sommaren 2018. Det är troligt att framtidens klimatförändringar kommer innebära fler 
kriser och påfrestningar för den svenska livsmedelsproduktionen och samhället i stort. 

Här är det viktigt att vi i Södermanland är proaktiva och förbättrar vår beredskap inom 
livsmedelsproduktionen redan innan någon allvarlig störning inträffar. Det innebär att vi 
innan vi hamnar i ett krisläge skapat nätverk, rutiner och på förhand reducerat svagheter. 
För att göra detta behöver vi veta vilka kritiska beroenden som finns och hur dessa kan 
hanteras. Det kan röra såväl stöd till lantbrukare vid extremt väder som hur kommuner 
och landsting ska kunna förse medborgare inom omsorgen med mat. I länet behövs också 
tydliggöras vem som har vilket ansvar vid kris och hur aktörerna kan stötta varandra. 

Det är viktigt att satsa på insatser som gör livsmedelsproduktionen mindre sårbar. Ett 
sätt att göra det är att satsa på att öka resiliensen inom livsmedelsproduktionen. Resiliens 
är ett begrepp som beskriver hur väl ett system kan hantera förändringar, återhämta sig 
efter och fortsätta utvecklas efter en störning29. En resilient livsmedelsproduktion 
innebär att förmågan att producera livsmedel fortsätter trots störningar och att systemet 
har en förmåga att hantera plötslig stress. Det kan handla om att till exempel hitta lokala 
alternativ till insatsmedel eller öka gårdens egna kretslopp genom bevattningsdammar 
eller solceller.  

Det är även viktigt att skapa kopplingar inom systemet som möjliggör snabba lösningar. 
Södermanlands län ska därför satsa på att öka livsmedelsproduktionens resiliens fram till 
år 2030. Vi kan vinna mycket på att samarbeta med andra regionala och nationella 
aktörer för att gemensamt hitta så bra lösningar som möjligt. Det är också viktigt att 
bevaka omvärlden och vilka framsteg som görs för att kunna implementera nya 
forskningsrön på område även i Södermanland. 

 

Arealanvändning 
Idag finns en konkurrens om marken i länet: industrier vill expandera, nya 
bostadsområden ska etableras och efterfrågan på mark till fritidsaktiviteter ökar. Detta 
ger höga markpriser som försvårar vid ägarskiften i lantbruket. Vi behöver noga tänka 
över hur vi värderar och använder mark idag, eftersom kan behövas för 
livsmedelsproduktionen imorgon. 2017 fanns det enligt Jordbruksverkets statistik30 
124 786 hektar åkermark i Södermanlands län. Av denna areal var 10 735 hektar i träda, 



23 

 
 

 
 

vilket motsvarar 9%. Träda behöver inte vara dåligt för produktionen utan kan användas 
för ogräsbekämpning. Långvariga trädor och icke utnyttjad betesmark riskerar dock i 
längden att leda till igenvuxen jordbruksmark. 

Under 2017 fanns det i länet 16 735 hektar betesmark31. Andelen betesmark har kraftigt 
minskat det senaste seklet, vilket har en negativ inverkan på den sörmländska 
livsmedelsproduktionen. Betesmarker som används för djurbete kan på sikt öka 
möjligheterna att nå miljömålen samtidigt som den regionala produktionen av livsmedel 
ökar. De bidrar till den biologiska mångfalden, men kan även fungera som kolsänkor. 
Det är mycket kostsamt att återrestaurera jordbruksmark och många av de biologiska 
värdena kan försvinna när naturbetesmarker växer igen. Vi tjänar därför på att använda 
vår mark på ett långsiktigt och smart sätt. 

 

Frukt och grönsaker 
Länets självförsörjningsgrad på grönsaker och frukt är idag väldigt låg. Inom den 
offentliga sektorn finns dock ett stort intresse för att upphandla mer regionalt producerad 
frukt och grönt. Alla platser i länet är inte lämpliga för frilandsodling, men på de platser 
där förutsättningarna är rätt finns det en stor potential att öka produktionen av 
sörmländska frukter, grönsaker och bär. En annan möjlighet för ökad produktion av 
grönsaker är att öka växthusodlingen. I takt med att nya tekniker och lösningar lanseras 
minskar beroendet av icke hållbara uppvärmningssystem för växthusen. En annan fördel 
med växthus är att de är oberoende av jordmånen samt att de ger en möjlighet till förlängd 
växtsäsong.   

 

Alternativa produktionsgrenar 
För att öka produktionen av livsmedel i länet behöver vi inte bara satsa på de 
produktionsgrenar vi har idag. Vi ska också våga testa ovanliga eller nya livsmedel och 
produktionsmetoder, som akvaponi, kaninuppfödning eller ovanliga grödor som hirs. 
Nya produktionsgrenar kan innebära fördelar ur ett hållbarhetsperspektiv. Det kan 
exempelvis röra sig om djur som är effektiva foderomvandlare eller om nya vegetabilier 
som kan användas som mat för människor. 

 

Vilt 
En förutsättning för att alla ska kunna känna glädje med viltet är att viltstammarna är i 
balans med den naturliga fodertillgången. Jakträtten är knuten till äganderätten i Sverige. 
Viltet ägs inte av någon utan vandrar fritt i landskapet. Först när ett vilt har fällts på en 
enskild fastighet tillfaller den jakträttsinnehavaren. Det kräver en ansvarsfull förvaltning 
av viltet och dess naturliga levnadsmiljö. Landskapet ska i olika grad kunna nyttjas av 
hela samhället och avkasta råvaror, livsmedel och friluftsliv. Inget enskilt intresse bör 
påverka viltet på ett sätt att det får negativa konsekvenser varken för viltet självt eller för 
den enskilde och dess näringsutövande.  



24 

 
 

 
 

Det ställer krav på ömsesidig förståelse och respekt för viltet, naturen och berörda 
näringar. Förutsättningen är personliga möten, samtal och kunskap.  

Viltstammarnas artsammansättning och storlek varierar över länet. Lokalt finns det stora 
stammar av klövvilt som försvårar livsmedelsproduktionen. I dessa områden är det 
viktigt att ha en långsiktig plan för hur viltets negativa påverkan på lantbruket kan 
minskas. I det arbetet måste alla berörda parter delta aktivt. Markägare, jägare och 
lantbrukaren måste mötas och viltstammar och skador bör kvantifieras så att resultatet 
av vidtagna åtgärder är mätbara. 

Viltet är en tillgång som inte bara ger oss ett nyttigt viltkött utan möjliggör även ett aktivt 
friluftsliv samt intäkter såsom jaktarrenden och fällt vilt. Köttets egenskaper är en 
möjlighet, det är nämligen ett klimatsmart och fettsnålt kött med frigående djur som blir 
allt mer populärt. Inom livsmedelssektorn behövs förbättringsåtgärder i hur vi tillvaratar 
och distribuerar viltköttet, eftersom vi annars riskerar att låta kvalitativa produkter bli 
matsvinn. 
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9. Beskrivning av arbetsgången och fortsatt arbete 
 
I Södermanland fick Regionförbundet uppdraget att ta fram en ny regional 
livsmedelsstrategi men valde att dela uppdraget med Länsstyrelsen Södermanlands län 
och LRF Södermanland. Det beslutades att länsstyrelsen, mot bakgrund av sina tidigare 
erfarenheter av att arbeta med regionala livsmedelsstrategier, skulle ha den operativa 
rollen med en projektledare. Styrgruppen har bestått av representanter från 
länsstyrelsen, regionförbundet och en inköpt konsult. I arbetsutskottet har ovanstående 
representanter samt LRF Södermanland ingått. I arbetet har utbytet med andra län varit 
stort. Detta för att få inspel, lära om processen samt bana väg för framtida samarbeten.  
I arbetet med att ta fram en livsmedelsstrategi tillsattes en referensgrupp fram. 
Referensgruppens syfte var att, genom att representanter från hela ledet från åkern till 
måltiden, lyfta prioriterade frågor. Referensgruppens bild kompletterades sedan med så 
kallade fokusgrupper. Fokusgrupperna bestod av representanter från specifika branscher 
eller frågor inom livsmedelsproduktionen, till exempel dryck eller vilt. För att få en bred 
förankring genomfördes dialogmöten med samtliga av länets kommuner. Utöver detta 
har man kontinuerligt haft kontakt med många olika aktörer som kommit med inspel till 
arbetet. I arbetet har även två öppna möten hållits i Katrineholm respektive Strängnäs.  

Strategin i sin helhet kommer att bestå till 2030, även om det självklart kommer finnas 
plats för revideringar under tidens gång. Handlingsplanen för implementering av 
strategin, som presenteras i ett eget dokument, kommer att uppdateras med ett intervall 
av 2–3 år. Handlingsplanens syfte är att konkretisera strategin och att säkerställa att 
visionen och målen uppfylls. 

Huvudansvaret för att livsmedelsstrategin genomförs och lever vidare ligger på 
styrgruppen som består av Länsstyrelsen i Södermanlands län, Region Sörmland samt 
LRF Södermanland. Styrgruppen ska sammankalla till möte, koordinera arbetet och föra 
utvecklingen framåt. Den ansvarar även för att nya handlingsplaner kontinuerligt 
produceras. Förutom styrgruppen tillsätts en referensgrupp som ska bestå av 
representanter från hela livsmedelskedjan. Referensgruppen sammanträder en till två 
gånger per år för att diskutera vilka åtaganden som ska prioriteras och gå igenom lyckade 
utvecklingsprojekt och goda exempel. Referensgruppen ska även vara behjälplig när nya 
handlingsplaner tas fram.  

Alla aktörer inom livsmedelskedjan, från jord till bord, har ett ansvar för att 
livsmedelsstrategin uppfylls vilket leder till att självförsörjningsgraden av hållbart 
producerade livsmedel ökar i länet. Ska visionen och målen nås till 2030 krävs det att 
samtliga aktörer arbetar tillsammans och bidrar utifrån den roll man har. Det är viktigt 
att företag, ideella organisationer och offentliga myndigheter gemensamt driver på 
frågan. Ju mer livsmedelsstrategins vision genomsyrar livsmedelskedjan, desto mer 
långsiktiga blir resultaten! 
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10. Bilaga - andra strategier, projekt och skrifter 
 

[Hela detta stycke ska utvecklas med en kort beskrivning av respektive 

område/projekt/organisation samt om fler projekt/strategier etc. bör adderas] 

 

FN:s globala miljömål (Agenda 2030) 

Grön infrastruktur 

Landstingets hälsostrategi 

Länsstyrelsens klimatstrategi 

Regionförbundets smart specialisering 

Samförvaltningsdokumentet för vilt 

Stolt Mat 

Sveriges miljömål 

Sörmlands matkluster 

Sörmlandsstrategin 

Åtgärdsprogram för genomförande av EU:s vattendirektiv 

Åtgärdsprogram för miljömålsarbetet i länet 

Agro sörmland 
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