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

Äntligen verkar Corona ha släppt sitt grepp om Sverige. Pandemin har fört med sig en ökad medvetenhet 

om svensk livsmedelsproduktion och krisberedskap men även ändrade vanor såsom ökat hemestrande, 

ökad försäljning av svenskproducerad mat och ett uppsving för besöksnäringen på landsbygden. Vilka av 

dessa ändrade vanor som håller i sig framöver vet vi inte, men förhoppningen är att fler har fått upp ögonen 

för sin nära landsbygd och allt vad den har att erbjuda. Samtidigt befinner sig många lantbruk just nu i ett 

mycket pressat läge med ökade priser på el, bränsle och insatsmedel. Priserna på svensk mat kan komma 

att öka ute i handeln och det blir ännu viktigare att lyfta de mervärden som finns i svensk livsmedelsprodukt-

ion såsom stort fokus på miljö och klimat samt ett starkt djurskydd. 

Ny koordinator 

Hej, Jag heter Pia Holmberg och tillträdde som vika-

rierande koordinator för livsmedelsstrategin den 17 

januari. Jag är ny på Länsstyrelsen Södermanland 

och har tidigare jobbat på västkusten med bland an-

nat hållbara livsmedel i gröna- och blå näringar från 

primärproduktion till slutkonsument och även med 

offentlig måltid. Jag 

är nu bosatt och job-

bar på östkusten 

igen där jag har 

mina rötter. Jag 

tycker det är väldigt 

kul att vara på plats 

och börja jobba med 

den regionala livs-

medelsstrategin. 

Ska bli intressant att få lära känna er och era verk-

samheter! 

 

Arbetet med att förenkla för företagare 

fortsätter – projektet Regler och Villkor 

Under hösten 2021 har Länsstyrelsen Södermanland 

tillsammans med Tillväxtverket anordnat workshops 

med andra Länsstyrelser samt genomfört intervjuer 

med företagare för att kartlägga arbetsprocesser, pro-

blemområden, väl fungerande metoder och identifi-

era regler och villkor som försvårar arbetet för före-

tagare. Vi vill säga ett stort tack till alla som deltagit 

och delat med sig! Nästa steg är att arbeta vidare 

med de uppslag som kommit in och prioritera ut-

vecklingsområden.  

 
Handlingsplan – i backspegeln och 

framåt 

Ny handlingsplan för 2022–2023 är under arbete och 

kommer lanseras i april. Vi har fått mycket bra input 

och feedback från höstens tematräffar som nu kom-

mer användas för att forma den fortsatta planen. Pa-

rallellt med ny handlingsplan pågår att utvärdera ak-

tiviteter och insatser som hittills avslutats, påbörjats 

och är planerade inom livsmedelsstrategin. Detta för 

att visa på vilka områden som behöver prioriteras 

och hur vi kan driva utvecklingen vidare. 

 

 

Kalendern 
• 3 mars – Stråkmöte för Offentlig måltid hålls av 

STUA. 

• 12 mars - Korv och Brödrundan organiseras av 

Matklustret.  

• 7 april – Bondens nära i Nyköping startar upp för 

säsongen, varje torsdag kl 11-18 i Hellmans bageri. 

• 7 april - Vad räcker marken till? Webbinarie om 

markanvändning, från SLU.  

• 7 april - Jämställd och attraktiv livsmedelssektor 

Webbinarie från Tillväxtverket. 

 

 

Tipset 

 
Ny utbildning - Trädgårdsmästare med inriktning odling, 

innovation och företagande. Utbildningen drar igång un-

der hösten 2022 på Campus Nyköping. 

https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland
https://sv-se.invajo.com/event/stoltmatis%C3%B6rmland/str%C3%A5km%C3%B6teoffentligm%C3%A5ltid.2
https://matkluster.se/matfester/korv-brod-festival/
https://www.facebook.com/bondensnara/
https://www.slu.se/ew-kalender/2022/4/vad-racker-marken-till/
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/evenemang/evenemang-2022/2022-02-01-jamstalld-och-attraktiv-livsmedelssektor.html
https://campusnykoping.se/yrkeshogskola/utbildningar/Tradgardsmastare-odling-innovation-och-foretagande/

