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Pressmeddelande
Blekinge har fått sin första regionala Mat och
livsmedelsstrategi fram till 2025
Syftet med en regional mat och livsmedelsstrategi är att stärka utvecklingen för företagen
inom livsmedelsnäringen i Blekinge. Livsmedelsnäringen ska utvecklas i samklang med
principer om ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Vi ska hushålla med resurser och
säkerställa att även de kommande generationerna har tillgång till hållbar
livsmedelsproduktion och en bra miljö med utgångspunkt i agenda 2030.
-

Vi vill med strategin uppnå vår vision om att mat och livsmedel från Blekinge är
hälsosamma och säkra med utsökt smak. De ska vara framtagna på ett hållbart sätt
och företagarna ska vara stolta för sina produkter och ha utvecklat sina
verksamheter, säger landshövding Sten Nordin.

Attraktiva måltidsupplevelser ska också locka både utländska och inhemska besökare till
Blekinge. Men branschen ska även locka till sig en stor variation av olika typer av
kompetenser eftersom livsmedelsproduktion handlar såväl om högkvalificerad
spetsforskning, som enkla säsongsjobb som erbjuder möjligheter t ex för den som inte
behärskarsvenska så väl än, eller för den som söker enkla sommarjobb.
Strategin ska vidare bidra till ökad kunskap om Blekinges livsmedelsproduktion, samt till att
mer livsmedel ska förädlas i Blekinge. Länsstyrelsen Blekinge är ägare till Mat och
livsmedelsstrategin men den är framtagen i samarbete med LRF Sydost och Region Blekinge.
Nästa steg i arbetet är att ta fram en fördjupad handlingsplan med projekt och
prioriteringsordning fram till 2025.
Kontaktpersoner
Ansvarig för framtagning av Mat- och livsmedelsstrategin:
Lena Stävmo, utvecklingsstrateg, regional tillväxt
lena.stavmo@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 02 31

Ansvarig för implementeringen Mat- och livsmedelsstrategin.
Sanna Lindberg, handläggare på samhällsutvecklingsenhet
sanna.lindberg@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 40 150
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Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor: miljöskydd,
naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering,
fiske och landsbygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Blekinge är en
del av en expansiv Östersjöregion och vi har en högskola med inriktning mot hållbar utveckling. I
Blekinge har vi havet och skärgården alldeles intill knuten. Länsstyrelsens vision är att vi ska bidra till
att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.
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