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Vill du veta mer om livsmedelsstrategin? Gå in på länsstyrelsens webbplats. 

Det händer saker i matsverige och i Sörmland! I länet syns flera exempel i positiv riktning för livsmedelspro-

duktionen; Region Sörmland börjar servera egenproducerat kött på sina sjukhus, köttet kommer från Sörm-

lands Naturbruk som driver jordbruk vid Nynäs utanför Nyköping. Glädjande är också att frilandsodlingen av 

grönsaker i länet har ökat och i motsats till resten av landet så ökar inte bara arealen utan även antalet träd-

gårdsföretagare. Samtidigt pågår arbetet för fullt med den regionala livsmedelsstrategin, läs mer om vad 

som händer här nedan -  

 
Ny handlingsplan på gång! 
Under hösten har vi samlat in underlag för en 
ny handlingsplan för livsmedelsstrategin som 
ska gälla 2022-2022. Detta har gjorts genom 
workshops med fokus på vilka utmaningar och 
möjligheter man ser för att nå Södermanlands 
livsmedelsstrategis mål till 2030. Har du inte 
medverkat i höstens process finns ett extra till-
fälle den 22 november, kl 10-12. Workshopen 
är öppen för alla och anmälan görs till 
emma.wogel@lansstyrelsen.se senast den 18 
november.  
Det går även bra att komma med skriftliga för-
slag till kommande handlingsplan 
via det här formuläret. Nya handlingsplanen 
ska vara färdig i mars 2022. 

 

Förenkla för företagare 
Ett stort arbete nu och under kommande år är 
att förenkla och utveckla länsstyrelsens arbets-
metoder mot företagare inom livsmedelsked-
jan. Både när det gäller tillsyn, kontroller och 
hantering av stödärenden. Vi ska utveckla me-
toder och koncept för att minska tolkningsskill-
nader hos Länsstyrelser. Bedömningarna ska 
vara likvärdiga oavsett företagens verksamhet-
sort. Kommunerna inom projektområdet kom-
mer under våren bli inbjuda till en seminarium 
serie som kommer att fokusera på regional 
samverkan, likriktade bedömningar och sprida 
goda exempel.  
Arbetet drivs av länsstyrelsen i Södermanland i 
samverkan med Tillväxtverket och Länsstyrel-
serna i Östergötland, Örebro, Uppsala, Väst-
manland och Stockholm. 
 

Utveckling av livsmedelssektorn 
Projektet och utvecklingsnoden MatLust i Sö-
dertälje har sedan 2015 haft kostnadsfria er-
bjudanden till stöd för små och medelstora 

livsmedelsföretag (ej primärproduktion), och 
har jobbat med närmare 200 företag i Stock-
holmsregionen och till viss del i Sörmland. 
Matlust undersöker just nu behov och önske-
mål för utveckling av livsmedelssektorn i Östra 
Mellansverige. Bidra gärna genom att svara på 
enkäten - Klicka här för att ta er vidare 
till undersökningen! 
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Kalendern 
• 21 oktober – Offentliga måltidens dag: Lyssna på 

Studio mattanken, en serie av korta studiosamtal 

kring aktuella och angelägna frågor om offentliga 

måltider. 

• 26 oktober – inspirationsseminarium: Lönsamhet 

och kapital i livsmedelsbranschen,  företagare om 

vad de har gjort för att växa och hur de har övervun-

nit hinder. 

• 1-7 november – Matklustret organiserar matrundan 

Vilda Sörmland, Handla chark, kött och skogens 

vilda växter hos olika gårdsbutiker med mera eller 

avnjut en middag med tema vilt. 
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