
Stockholms läns 

livsmedelsstrategi



◼ Riksdagsbeslut med 7 Riksdagspartier 

bakom

◼ Agenda 2030

Nationell livsmedelsstrategi beslutad 

juni 2017



Övergripande mål





Den regionala livsmedelsstrategin för Stockholms län

Övergripande mål:

Ett långsiktigt hållbart livsmedelssystem

Regler och 

villkor

Konsument och 

marknad

Kunskap och 

innovation 



Vad är unikt för Stockholm?

◼ Storstad, Sveriges tredje största 
landsbygdsbefolkning; skärgård med flest 
bebodda öar i landet

◼ Sveriges största marknad och köpstarka, 
medvetna konsumenter och olika 
matkulturer – regional närmarknad 

◼ 23 % av befolkningen - 3 % av 
jordbruksmarken

◼ 25 % av alla som flyttar till Sverige bosätter 
sig i Stockholms län

◼ Snabb befolkningsökning ger även 
sårbarhet vg livsmedelsförsörjning



Åkermark per hektar invånare 
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Figur 1. Åkermark i hektar per invånare 2016
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Produktionen i östra Mellansverige

• Gävleborg

• Uppsala

• Västmanland

• Örebro

• Östergötland

• Södermanland

• Stockholm

• Gotland



Fokus regional livsmedelsstrategi 

i Stockholms län

• Långsiktigt hållbart livsmedelssystem – Agenda 

2030, Hållbar produktion och konsumtion

• Sårbarhet och beredskap

• Offentlig konsumtion av svenska, ekologiska  

och regionalt producerade livsmedel 

• Produktion och förädling av livsmedel i 

regionen 

• Regionens potential som kulinariskt turistmål 



Genomförande och förändring

◼ Tidsplan – projekttid 2016–2018

◼ Långsiktig strategi med övergripande och regionala 
mål – 2030

◼ Processinriktat arbetssätt

◼ I dialog och samarbete med olika aktörer

◼ 2019 – Bollen i rullning…



Dialog med länets aktörer

• 3 workshops under våren 2017

• Nuläge, övergripande mål, strategiska 

insatsområden

• Seminarium offentlig upphandling av livsmedel 

sept 2017

• Dialogcafé Södertälje Science Week febr 2018

• Styrgrupp och beredningsgrupp



Regionala 
insatser

Kunskap om 
försörjnings-

beredskap

Kunskap om 
värdering av 
jordbruks-

mark

Jordbruks-
markens 

produktions-
förmåga

Myndigheters 
service till 
företagen

Kundfokus –
djurskydd och 

livsmedel

Resurs-
effektiv 

livsmedels-
kedja

Insatsområde: Regler och villkor



Insatsområde: Konsument och marknad

Regionala 
insatser

Offentlig 
konsumtion 
– svensk, 

regional, eko 

Konsument-
ernas

medvetenhet

Utbud 
regionala 
livsmedel

Primär-
produktion

inkl. eko

Besöks-
näringen –

måltids-
turism

Trädgårds-
näring och 
vattenbruk 

Fler växande 
lönsamma 

företag



Insatsområde: Kunskap och innovation

Regionala 
insatser

Regionalt 
innovations-
system för 
livsmedels-

sektorn

Plattformar 
för 

samverkan

Medvetenhet 
– livsmedlen 

och miljö, 
klimat, hälsa

Attraktivitet 
för gröna 

näringar och 
livsmedels-
branschen

Rådgivning 
och 

kompetens-
utveckling



Vad är genomfört?

◼ Nulägesanalys 

◼ Kartläggning trädgård

◼ Gap-analys produktion och konsumtion

◼ Kartläggning offentlig upphandling

◼ Seminarium offentlig upphandling

◼ Seminarium måltidsturism

◼ Formulering övergripande mål, insatsområden, regionala 

mål

◼ Dialogcafé regionala insatsområden och mål



Pågående arbete

◼ Sårbarhetsanalys inkl. samarbete med Livsmedelsverket 

◼ Offentlig upphandling; aktiviteter med Upphandlings-

myndigheten 

◼ Samarbete projekt Matlust, bl.a. tävlingen Matverk

◼ Planering projekt landsbygdsprogrammet/samarbetsåtgärden

◼ Kompetensutvecklingsinsatser  inom landsbygdsprogrammet

◼ Tre arbetsgrupper igång inom projektet; aktörer, åtgärder och 

aktiviteter

◼ Plan för sjösättandet av strategin

◼ Slutprodukten – handlingsinriktad regional livsmedelsstrategi



Summa summarum

Agenda 
2030

Nat. 
Strategi

Regional
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Lönsamma 

primärproducenter

Ökad produktion i 

länet
Ökad lokal 

upphandling

Ökad ”här” 

konsumtion

Lätta(re) 

myndighets-

kontakter

Fler mötesplatser

Gynnsam 

infrastruktur



Kontaktinformation:

Karin Eksvärd 010-2231748

karin.eksvard@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/stockholm

Tack!


