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Stockholms läns livsmedelsstrategi



◼ Beslutad av riksdagen i juni 2017.

◼ En konkurrenskraftig livsmedelskedja där den 

totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt 

som relevanta nationella miljömål nås.

Nationell livsmedelsstrategi 2030





Primärproduktionen, 

Förädlingen, 

Handeln, 

Distribution, 

Konsumtion, 

Myndighetsutövning, 

Finansiering 

…

Livsmedel handlar om:

Drivmedel, skolmat, avfallshantering, 

menyplanering, biodlare, logistikplanering, 

växtförädling, gödselhantering, digitalisering, 

upphandling, riskhantering, marknadsföring, 

prissättning, innovationer, regler, lönsamhet, 

affärsutveckling, bidrag, produktionsförut-

sättningar, politik, miljömål, samhällsplanering, 

fritidsodling, beredskap, mikroföretagare, 

multinationella företag, makt,  landsbygds-

utveckling, djurvälfärd, kulturella preferenser, 

upplevelser, kompetensförsörjning, kontroll, 

rättighet, mötesplatser, konsumentval, 

biodiversitet, klimat, certifieringar, rättvisa, 

växtnäring, avlopp, svinn, funktionalitet, 

effektivitet, ekologisk livskraft, ekonomisk

bärkraft, socialt välmående, 

beslutsprocesser…, …, 
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◼ Behov: Ett långsiktigt hållbart 

livsmedelssystem i länet som säkerställer 

invånarnas livsmedelsförsörjning.

◼ Syfte: Att gemensamt underlätta arbetet för 

ett stärkt och hållbart livsmedelssystem.

◼ Förutsättning: Tydliggöra vad det handlar 

om, Göra de vi kan inom våra områden, Lyfta 

andra goda exempel.

◼ Uppdrag: Länsstyrelserna ska bidra till den 

nationella livsmedelsstrategin genom de 

regionala

Därför behövs en livsmedelsstrategi för länet



Länsspecifika val för strategin

◼ Bevarad eller ökad 

produktionskapacitet i länet

◼ Hållbar utveckling av allt lantbruk

◼ Lönsamhet för hela 

livsmedelskedjan

◼ Värna om Stockholm som en god 

marknad för hela landets 

producenter

◼ Stärka livsmedelsberedskapen i 

händelse av kris



Tre strategiska insatsområden med 17 regionala mål

Regler och 

villkor

Konsument och marknad Kunskap och 

innovation 



Vad gör vi då? 

Händer det nåt?



KOMMUNER



Jordbruksmarkens värde

Projekt Jordbruksmarken i planprocessen

Ta fram underlag för kommunerna när de ska ta beslut om 

vilken mark som ska bebyggas

Länsstyrelsen Stockholm, Region Stockholm, LRF Mälardalen



Offentlig upphandling

◼ Tema dagar för offentliga kök 

om offentlig upphandling

◼ Digitala seminarier

◼ Studiebesök – Nästan gång på Billinge gård

Länsstyrelsen Stockholm, MatTanken, Länsstyrelsen 

Västra Götaland 



PRIMÄRPRODUKTION OCH
FÖRÄDLING



Kompetensförsörjning – 2 ESF pilotprojekt

◼ Primär kompetens och samverkan – en förstudie om 

kompetensförsörjning inom primärproduktionen i Stockholms län

◼ Livs-viktig kompetens – en förstudie om kompetensförsörjning 

inom livsmedelsförädlingen i Stockholms län



Affärsutveckling i 

primärproduktionen

Vägen till ökad 

lönsamhet -

Affärsutbildning för 

livsmedelsproducenter i 

Stockholms län 2019, 

2020/21

LRF Mälardalen, finansiering 

Länsstyrelsen Stockholm



Produktutveckling o innovationer

◼ Tävlingen ÄT!Stockholm

◼ Innovationstävling för 

livsmedelsförädlare i Stockholms län

◼ 13 tävlande – Digital Final 23/11

Södertälje kommun, MatLust, Region 

Stockholm, Länsstyrelsen Stockholm



SAMVERKAN, FÖRENKLINGAR
OCH REGLER



Projekt: Ökat kundfokus, förenkling och samsyn 

kring regler och kontroll 

Om:

• Bemötande och dialog

• Lätt att göra rätt

• Samsyn och lika bedömningar

Länsstyrelsen Stockholm, LRF Riks



RESURSER OCH 
HÅLLBARHET



Resursfisk 2.0 

- Mer lokalt fångad fisk till alla

Projekt för att:

◼ Ökad möjlighet till småskaligt 
yrkesfiske

◼ Öka livsmedelsförsörjningen

Genom: 

◼ Avsättning för fler fiskarter från 
skärgården

Länsstyrelsen Stockholm, Stockholms läns fiskareförbund, 
Stockholms fiskauktion och Kalmar kommun



KONSUMENTER



Bonden i skolan   - www.bondeniskolan.se

◼ Skolbarn får besöka lantbruk

◼ Digitala upplevelser

◼ Skolmaterial

LRF Mälardalen, finansiering Länsstyrelsen Stockholm



Handlingsplan 2021 - 2023

Nyheter

www.lansstyrelsen.se/stockholm

Kontaktuppgifter:

Karin Eksvärd 010 2231748

Karin.Eksvard@lansstyrelsen.se


