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Förord
DE GRÖNA NÄRINGARNA OCH LIVSMEDELSKEDJAN  ”från jord till bord” är viktiga för 
Kalmar län, men det behövs också utveckling och nytänkande för att kunna växa vidare. 
Länets livsmedelsstrategi ska bidra till att detta blir möjligt, d.v.s. bidra till ett växande 
värde. 

Kalmar läns livsmedelsstrategi antogs hösten 2015 och omfattar hela livsmedelsbranschen, 
d.v.s. all mat från Kalmar län och hela kedjan från jord till bord. Den innehåller mål, 
strategier, framgångsfaktorer samt prioriterade åtgärdsområden och har antagits av LRF 
Sydost, Länsstyrelsen Kalmar län och Region Kalmar län. 

Livsmedelsstrategin anger en gemensam färdriktning för hur vi i Kalmar län ska ta tillvara 
branschens utvecklings- och tillväxtpotential. Den ger bland annat underlag för priori-
teringar av offentliga projektmedel. Strategin kan också fungera som en regional länk 
mellan enskilda aktörer och den nationella nivån. 

Arbetet har pågått en tid och det har hunnit hända mycket såväl i omvärlden som i vårt 
län. Det är därför dags att uppdatera själva handlingsprogrammet, för att prioritera vilka 
aktiviteter som nu bör genomföras gemensamt. 

Livsmedelsstrategins vision, mål, strategier och framgångsfaktorer gäller fortfarande 
och sammanfattas på sidan 5 i detta dokument. Den fullständiga versionen finns på 
www.regionkalmar.se/livsmedel. Livsmedelsstrategin från år 2015 innehåller också sex 
prioriterade åtgärder. De ersätts av aktiviteterna i detta uppdaterade handlingsprogram. 
Det gemensamma arbetet är en framgångsfaktor. 

Kalmar, april 2020

Håkan Lundgren Cecilia Schelin Seidegård Karin Helmersson
Ordförande  Landshövding Ordförande regionala utvecklingsnämnden
LRF Sydost  Länsstyrelsen Kalmar län Region Kalmar län                                                                            
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Sammanfattning 
– vision, mål, strategier och aktiviteter

Vision
Kalmar län ska utvecklas till en välkänd livsmedelsregion av högsta klass.

Övergripande mål
Fler människor ska välja livsmedel från Kalmar län. Branschen ska, långsiktigt 
och hållbart, öka sin konkurrenskraft, produktivitet och innovationsförmåga.  

Strategier och framgångsfaktorer
Våra strategier är att: 
n Bygga vidare på det vi redan har
n  Samarbeta i hela kedjan
n Avsätta resurser
n  Nyttja digitaliseringens möjligheter 
n  Utveckla nya nischer

Framgångsfaktorer: Nytänkande, kompetens, effektivitet, hållbarhet, stolthet, 
företagsamhet.

Prioriterade aktiviteter 
Detta handlingsprogram innehåller 29 prioriterade aktiviteter, att genomföra 
under åren 2020-2022. De delas upp i fyra avsnitt. Samtliga prioriterade akti-
viteter listas också i bilaga 1. 
1. Förnyelse, forskning och innovation
2. Kompetensförsörjning
3. Livsmedelsförsörjning i kristid 
4. Regional matidentitet och måltidsupplevelser
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Handlingsprogram
Inledning
Arbetet för att utveckla länets livsmedelsbransch påverkas naturligtvis av en 
mängd omvärldsfaktorer. Här redovisas några korta texter som sätter hand-
lingsprogrammet i ett större sammanhang.  

Agenda 2030
FN:s medlemsländer har förbundit sig till 17 globala hållbarhetsmål, vilka er-
sätter Milleniemålen. Dessa hållbarhetsmål ska vara uppfyllda till år 2030, var-
för vi i Sverige ibland refererar till dem som Agenda 2030. Målen handlar om 
att avskaffa extrem hunger, minska ojämlikheter, främja fred och rättvisa, och 
lösa klimatkrisen. 
 

Arbetet inom ramen för länets livsmedelsstrategi ska inte bara leda till bättre 
konkurrenskraft, produktivitet och innovationsförmåga. Hållbarhetsbegrep-
pets alla dimensioner måste uppmärksammas. Här utgör Agenda 2030 och 
FN:s globala hållbarhetsmål ramen. Genom att sätta in handlingsprogrammet 
i detta större perspektiv är det lättare för företag och organisationer att koppla 
på sitt eget hållbarhetsarbete och på så sätt hitta samverkansytor. Detta bäd-
dar för möjligheter till gemensamma projekt och till att få fler engagerade i 
arbetet. 

Länets livsmedelsstrategi har tydligast koppling till följande Agenda 2030-mål: 
2. Ingen hunger
6. Rent vatten och sanitet
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12. Hållbar konsumtion och produktion
13. Bekämpa klimatförändringarna
14. Hav och marina resurser 
15. Ekosystem och biologisk mångfald
17. Genomförande och globalt partnerskap
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Den nationella livsmedelsstrategin
Den nationella livsmedelsstrategin, med sikte mot år 2030, antogs av riksda-
gen i juni 2017 och är den första svenska livsmedelsstrategin som omfattar 
hela livsmedelskedjan. En långsiktig strategi ska bidra till att potentialen för 
hela livsmedelskedjan nyttjas fullt ut. Det innebär en ökad och hållbar pro-
duktion av mat som kan leda till fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet och 
ge konsumenter, oavsett bakgrund, bättre förutsättningar att göra medvetna 
val. Regeringen beslutade därefter om en nationell handlingsplan, samt om ett 
antal nationella åtgärdsprogram. Mycket av detta är nu påbörjat eller genom-
fört. Regeringen beslutade därför i december 2019 om en ny handlingsplan 
för livsmedelsstrategin, för perioden 2020 – 2025. Den nationella strategins 
handlingsplan del 2 innehåller åtgärder inom tre strategiska områden – regler 
och villkor, konsument och marknad, samt kunskap och innovation. Respektive 
åtgärder inom de strategiska områdena följs av öronmärkta medel till olika 
myndigheter och aktörer, som anses bäst lämpade för att utföra uppgiften i 
syfte att stärka den svenska livsmedelskedjan.

Länets livsmedelsstrategi ”Växande värde” ligger väl i linje med den nationella 
strategin. Den nationella handlingsplanen innehåller mätbara mål om andel 
ekologiskt odlad mark, samt om andel ekologisk mat i offentliga kök. Denna 
typ av delmål saknas i länets strategi. 

Klimat att växa i – regional utvecklingsstrategi för Kalmar län

Länets nya regionala utvecklingsstrategi, ”Klimat att växa i”, blev klar år 2017 
och anger en långsiktig riktning för utvecklingsarbetet i Kalmar län. Den regio-
nala utvecklingsstrategin (RUS) är en vägvisare som pekar ut i vilken riktning vi 
vill att länet ska utvecklas. RUSen pekar på livsmedels- och besöksnäringarnas 
vikt och potential. 
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Flera av RUSens delstrategier har bäring på dessa branscher, bland annat den 
delstrategi som handlar om att utveckla bioekonomin och naturbaserad re-
kreation:

Nyttja våra naturresurser effektivt och hållbart 
I Kalmar län är skog, jord och hav viktiga resurser att nyttja ansvarsfullt 
och leva av. Vi ska utveckla regionens bioeko¬nomi och nyttja våra na-
turresurser effektivt och hållbart. Rika naturresurser, biologisk mångfald 
och en grön infra¬struktur är också viktiga faktorer för att kunna utveckla 
naturbaserad rekreation som tillväxt- och attraktionsfaktor.

Växande värde  - livsmedelsstrategi för Kalmar län 2016 - 2025
RUSen är det övergripande dokumentet för regionalt utvecklingsarbete i Kal-
mar län. Hur arbetet ska genomföras beskrivs vidare i fördjupade strategier 
och handlingsprogram. Länets livsmedelsstrategi, som antogs 2015, är en 
sådan fördjupning. Dokumentet finns i fullversion på www.regionkalmar.se/
livsmedel. Där finns också en redovisning av vad som hänt under åren 2016 
– 2019. 
Den regionala livsmedelsstrategins vision, övergripande mål, strategier och 
framgångsfaktorer gäller fortfarande och sammanfattas på sidan 5 i detta do-
kument. Livsmedelsstrategin från år 2015 innehåller också sex prioriterade 
åtgärder. De ersätts av aktiviteterna i detta uppdaterade handlingsprogram.  

Landsbygdsprogrammet 2014-2020
Landsbygdsprogrammet som löper från 2014 till och med 2020 består av stöd 
och ersättningar som är till för att utveckla landsbygden. Målen med pro-
grammet är lönsamma och livskraftiga företag, en god miljö, aktiva bönder 
och betande djur som ger oss öppna marker samt en attraktiv landsbygd. I 
landsbygdsprogrammet ingår bland annat företagsstöd, projektstöd, miljöin-
vesteringar. Landsbygdsprogrammet finansieras av Sverige och den europeis-
ka jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Det finns 37 miljarder kronor i 
landsbygdsprogrammet under perioden 2014–2020. Länsstyrelsen Kalmar har 
tilldelats en budget på ca 538 MSEK för att fördela till insatser och projekt som 
bidrar till en attraktiv och levande landsbygd. 

Brukningsvärd jordbruksmark
Länsstyrelsen i Kalmar län genomför under 2019 och 2020 ett projekt med 
syftet att ta fram ett planeringsunderlag för markanvändning som tar hänsyn 
till brukningsvärd odlingsmark och där brukningsvärda odlingsmarker i Kalmar 
län identifieras. Faktorer som jordart, markavvattning, arrondering och frag-
mentering m.m. skall tas hänsyn till. Projektet skall resultera i en vägledning 
för länets kommuner angående vilken mark som är brukningsvärd och på så vis 
enklare skyddas från exploatering. Projektet skall ta fram en kartläggning och 
beskrivning av marken samt en översiktlig beskrivning av vilka legala förutsätt-
ningar som finns för att skydda jordbruksmark, vilka förutsättningar det finns 
för ett aktivt brukande av marken för att säkra livsmedelsproduktionen i länet 
samt skillnader mellan länets kommuner. 
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Projektet bedöms bidra till miljömålen exempelvis ett rikt odlingslandskap i 
och med att projektet bidrar till att fler jordbruksmarker skyddas från exploa-
tering vilket också bör får positiva effekter på livsmedelsproduktion och före-
tagande. Andra faktorer som kommer att lyftas i projektet är olika klimatsce-
narion vilket innebär att jordbruksmark som inte bedöms vara brukningsvärd 
idag skulle kunna vara det i ett längre perspektiv. Likaså kommer vattenför-
sörjningen, avrinning och topografi att tas upp i arbetet vilket kan användas 
för optimal placering av bevattningsdammar i ett fortsatt arbete. I projektet 
kommer olika GIS-lager att vägas samman för att visa vad den brukningsvärda 
jordbruksmarken finns i länet men det kommer även vara möjligt att visa olika 
klimatscenarier samt andra faktorers påverkan. 
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1 Förnyelse, forskning, innovation – prioriterade aktiviteter

Prioriterade aktiviteter

1.1 Food Hackathon 
1.2 Framtidens lantbruk – en långsiktigt hållbar produktion
1.3 Framtidens nya och nygamla grödor
1.4 Förstudie kring innovationsmiljö 
1.5 Integrera livsmedel som en viktig del i Linnéuniversitetets kunskaps- 
  miljöer
1.6 Livsmedelsutveckling Sydost, en samverkansplattform för små och  
  medelstora företag
1.7 Pilotprojekt ”Krinova Growth Process”
1.8 Utveckla samarbetet med Sveriges Lantbruksuniversitet
1.9 Aktivt delta i MISTRA Food Futures

Detta avsnitt berör aktiviteter med fokus på forskning, förnyelse och innova-
tion i länets livsmedelsföretag, inklusive aktiviteter för ökat samarbete mellan 
akademi och samhälle.  

Inriktning och prioriterade aktiviteter
Livsmedel är identifierat som ett prioriterat område i Kalmar läns strategi för 
smart specialisering och utgör tillsammans med skog och trä de tunga delom-
rådena i specialiseringen Bioinnovation. Prioriteringen innebär i första hand 
att livsmedelsområdet kommer att ges bättre förutsättningar för finansiering 
av både innovation och forskning från de europeiska strukturfonderna och 
sektorsprogrammen. 

Kalmar läns livsmedelsstrategi understryker behoven av regional forskning, 
det vill säga forskning som kan ge kunskap utifrån de skilda förutsättningar 
som råder i olika delar av landet. 

De FoU-insatser där vi som 
regionala samhällsaktörer kan 
bidra bör styras mot de små 
och medelstora företagen. 
De befinner sig ofta långt från 
akademin, inte minst de min-
dre förädlingsföretagen och 
restaurangerna. Samtidigt kan 
ett fördjupat samarbete med 
akademin vara avgörande för 
att god utveckling framåt. Det 
är ofta inte realistiskt att gå 
direkt till en fördjupad sam-
verkan med forskningsinrikt-
ning. Steg ett kan istället vara 
att etablera en god samverkan 
på lägre nivåer, t.ex. genom 
kunskapsförmedling, student-
praktik, studentarbeten eller 
kortare samarbeten.  
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Kritiska framgångsfaktorer för förnyelse: 
1. Att existerande forskningsresultat når ut till länets livsmedelsföretag ”från  
 jord till bord” på ett begripligt sätt.
2. Att vi lyckas ställa om vår animalieproduktion till att vara ledande i Europa  
 vad gäller kvalitet, sortimentsbredd, hälsa och hållbarhet.
3. Att vi får fram nya och nygamla vegetabiliska råvaror och produkter utifrån  
 våra unika klimatförutsättningar på såväl friland som i växthus.
4. Att våra företag kan öka sin produktivitet för ökad konkurrenskraft.
5. Att vi samordnar oss och byter erfarenheter med internationella och natio- 
 nella nätverk, information och kunskap som sedan kanaliseras ut till företagen.
6. Att hållbarhetsfrågorna får ett tydligare fokus. Kunskapen måste spridas och  
 konkretiseras, i synnerhet till våra små och medelstora företag.
7. Att skapa och stötta utbildningssatsningar samt skapa intresse hos 
 studenter för länets livsmedelsbransch. 

Intressanta områden för forskning och forskningssamarbeten i Kalmar län. 
Hållbarhetsaspekterna måste naturligtvis beaktas i samtliga punkter: 
a)  Automation för ökad produktivitet 
b)  Skapa Europas bästa köttproduktion
c)  Minska vattenförbrukningen
d)  Öka förädlingen av ägg
e)  Utveckla måltidsturismen
f)  Utveckla frilandsodlingen av värmekrävande grödor
g)  Utveckla produkter på proteinrika baljväxter

1.1 Food Hackathon 
Food Hackathon är en innovationstävling för studenter och innebär att olika 
lag får ett dygn på sig för att lösa en utmaning som är kopplad till livsmedel. 
Utmaningarna kommer från företag och organisationer i branschen och kan 
handla om allt från matvanor till varor, logistik, marknadsföring, produktion 
m.m. Vi bör undersöka möjligheten att genomföra och utvärdera ett sådant 
Food Hackathon, med utmaningar från Kalmar län.

Ansvar: Drivhuset Kalmar och Drivhuset Växjö, i samarbete
Tidplan: 2020 – 2021
Resursbehov: 0,2 MSEK/år

1.2 Framtidens lantbruk – en långsiktigt hållbar produktion
Användningen av handelsgödsel och växtskyddsmedel har på många håll ökat 
och allt fler jordbruk specialiserar sig på antingen djurproduktion eller växtod-
ling. Vi får färre men större djurenheter och växtodlingen har på många håll 
gått över till grödor som ger större skördar. 

Ett långsiktigt hållbart lantbruk bygger idag på många faktorer som måste 
samverka med varandra, det måste finnas ett affärsmannaskap hos lantbru-
karen och det måste finnas en samverkan med naturens egna tjänster – de 
så kallade ekosystemtjänsterna, för att gynna den biologiska mångfalden till 
förmån för ökad skörd. 

För att främja både ekosystemtjänsterna och den biologiska mångfalden i jord-
brukslandskapet och samtidigt arbeta för en levande landsbygd där lantbru-
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karna har goda förutsättningar att utveckla och driva sina företag, bidraga med 
en god livsmedelsproduktion och en ökad lönsamhet kommer Länsstyrelsen 
genomföra olika aktiviteter och insatser för att stärka innovationskraften inom 
flera områden med koppling till lantbruksföretagen i Kalmar län. Speciellt fo-
kus kommer att läggas på de medelstora och stora lantbruksföretagen.  

Viktiga aktörer: LRF Jönköping/Sydost, Linnéuniversitetet, näringslivet, rådgiv-
ningsorganisationer.

Ansvar: Länsstyrelsen Kalmar län
Tidplan: 2020 – 2022 men detta är ett långsiktigt arbete som kommer att fort-
gå även efter 2022 och in i nästa landsbygdsprogram. 
Resursbehov: 0,7 MSEK, med finansiering från EU:s landsbygdsprogram

1.3 Framtidens nya och nygamla grödor
Antalet grödor som odlas kommersiellt i Sverige är tämligen få samtidigt som 
det finns ett ökat intresse av att äta sunt, handla lokalproducerade matvaror 
och bidra till en hållbar livsmedelsproduktion. Samtidigt finns en stor mång-
fald av grödor såsom olika gryn, baljväxter och spannmål som importeras och 
som skulle kunna produceras i länet och ge vinster som en ökad produktion 
och en större variation av grödor i svenskt lantbruk. I och med ett förändrat 
klimat finns även förutsättningar för odling av andra grödor än de som tradi-
tionellt odlas till exempel sötpotatis som i dagsläget inte kräver några bekämp-
ningsmedel och inte är så vattenkrävande.

Det finns också en nischmarknad för produkter av kulturspannmål och kultur-
grödor ämnade för humankonsumtion; gråärtor, rovor, kålrötter och ölands-
vete för att bara nämna några exempel. De äldre kulturhistoriska spannmålen 
och kulturväxterna anses ofta vara mer resilienta mot miljövariation och kan 
ofta även odlas på jordar som är mindre näringsrika.  

Länsstyrelsen planerar att genomföra försöksodlingar av grödor där det finns 
både miljövinst och efterfrågan. 

Genomförandet ska, där det finns intressen och möjligheter, göras i samarbete 
med akademin, näringslivet och rådgivningsorganisationer.

Ansvar: Länsstyrelsen Kalmar län
Tidplan: 2020 – 2022
Resursbehov: 0,5 MSEK, med finansiering från EU:s landsbygdsprogram.

1.4 Förstudie kring innovationsmiljö 
Animalieområdet utgör en stor del av det totala värdet i Kalmar läns livsmedels-
produktion och står inför ett antal utmaningar. För att hantera dessa behöver 
innovationsförmågan öka. En förstudie bör därför göras, tillsammans med andra 
regioner med liknande profil i sin livsmedelsproduktion, i syfte att utreda för-
utsättningarna för en tvärvetenskaplig innovationsmiljö om hållbar anima-
lieproduktion och förädling. Studien bör bl.a. ta tillvara erfarenheterna från 
Livsmedelsutveckling Sydost (aktivitet 1.6). Det finns flera möjliga finansie-
ringsmöjligheter, både europeiska och nationella, för en sådan förstudie liksom 
för en eventuell innovationsmiljö.  

Ansvar: Region Kalmar län 
Tidplan: 2020-2021
Resursbehov: 0,8 MSEK
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1.5 Integrera livsmedel som en viktig del i Linnéuniversitetets kunskapsmiljöer
Det är önskvärt att förstärka universitetets forskning med koppling till livs-
medel, mat och måltider samt att arbeta för studentarbeten med koppling till 
livsmedelsutveckling och en god information till studenterna om livsmedels-
branschens möjligheter. 

Linnéuniversitetet håller på att utveckla så kallade kunskapsmiljöer – tvärve-
tenskapliga centrum för att kunna utveckla forskning och utveckling med ut-
gångspunkt i samhällets utmaningar. Detta öppnar goda möjligheter att öka 
interaktionen mellan Linnéuniversitetet och det omgivande samhället. Såväl 
länets offentliga sektor som näringslivet kan erbjuda forskarna tillämpning i ett 
samhälle som är på väg från ett traditionellt industrisamhälle mot ett postind-
ustriellt kretsloppssamhälle med fortsatt höga välfärdsambitioner. 

Livsmedel, mat och måltider är viktiga branscher i Kalmar län och när det gäl-
ler Linnéuniversitetets samverkan i den regionala utvecklingen borde detta 
speglas i den pågående uppbyggnaden av bärkraftiga forskningsmiljöer. Flera 
forskarmiljöer som diskuteras har bäring på bioekonomi, cirkulär ekonomi och 
hållbar produktion av livsmedel, inklusive kulturarv, identitet m.m. Ett exem-
pel är kunskapsmiljön kring Hållbar hälsa, där livsmedel kan få en framträdan-
de roll som bidrar till att positionera universitet och regionen inför mötet med 
några av vår tids största samhällsutmaningar.

Ansvar: Linnéuniversitetet
Tidplan: 2020 – 2022
Resursbehov: Inom befintliga ramar

1.6 Livsmedelsutveckling Sydost, en samverkansplattform för små och medel- 
        stora företag
Livsmedelsutveckling Sydost drivs sedan år 2017 som ett samverkansprojekt 
mellan ett antal regionala aktörer och med Region Kalmar län som huvudman. 
Arbetet medfinansieras av EU:s regionala fond för Småland och öarna. Målet 
är att erbjuda företagen ett effektivt stöd i deras arbete med innovationer, 
forskning och utveckling och att öka samverkan mellan livsmedelsbranschen 
och samhällets övriga aktörer. Den första etappen avslutades under år 2019. 

Etapp två, Livsmedelsutveckling Sydost 2.0, ska underlätta konkreta insatser för 
små och medelstora företag på innovationsområdet, inklusive stöd och samverkan 
med akademin. I fokus för insatserna står framförallt företag inom förädling och 
restauranger. Företagsbesök är ett viktigt inslag, för att fånga näringslivets behov.

Insatserna görs i första hand inom ett av Kalmar läns identifierade styrkeom-
råden - animaliska och vegetabiliska proteiner - och med fördjupningar om vi-
dareförädling av kött, baljväxter och ägg. Också internationell samverkan inom 
baljväxtområdet ingår. Projektet rymmer bland annat också en forskningskom-
munikatör, med uppdrag att förmedla relevant kunskap till regionens företag.  

Livsmedelsutveckling Sydost 2.0 finansieras av projektparterna, av EU:s regio-
nala fond för Småland och öarna samt av regionala utvecklingsmedel. Erfaren-
heterna från Livsmedelsutveckling Sydost kan utgöra underlag till aktivitet 1.4. 

Ansvar: Region Kalmar län, i samverkan med LRF Jönköping/Sydost och Lin-
néuniversitetet.
Tidplan: 2019 – 2022
Resursbehov: 12,6 MSEK. Finansiering klar. 
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1.7 Pilotprojekt ”Krinova Growth Process” 
Kalmar län och Dalarnas län deltar som pilotlän i ”Krinova Growth Process (KGP) 
– for innovation capability”. Det innebär att fem livsmedelsföretag från respekti-
ve region är piloter för en modell som sedan är tänkt att spridas nationellt. KGP 
förstärker och utvecklar företagsledningens och medarbetarnas kompetenser och 
färdigheter och ger företaget nödvändig innovationskraft och förmåga att fram-
gångsrikt konkurrera i framtiden. Baserat på intervjuer och dialog med företagens 
ledning och medarbetare skräddarsys ett program i syfte att stärka företagens inn-
ovationskraft och utvecklingsförmåga, inklusive förmåga till internationalisering. 
Arbetet genomförs genom strategiskt och praktiskt arbete tillsammans med före-
tagets ledning och medarbetare. Programmet sträcker sig över två år och består 
av sex delar som behovsanpassas för respektive företag.

KGP genomförs av Krinova i Kristianstad och är en del i det nationella projektet 
”Mer mat fler jobb”, vilket medfinansieras av EU:s sociala fond (se också aktivitet 
2.4). Krinova är Sveriges största och första inkubator och science park med livs-
medel som profilområde.

Ansvar: Krinova, med Kalmar Science Park och Region Kalmar län som regionala 
samverkansparter. 
Tidplan: 2020-2021
Resursbehov: Del av nationellt projekt. Finansiering klar.

1.8 Utveckla samarbetet med Sveriges Lantbruksuniversitet
Primärproduktionen är stor i Kalmar län. Då är den kunskap som genereras på 
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av stor vikt. SLU finns idag i Umeå, Uppsala, 
Skara och Alnarp men har ingen fysisk närvaro i sydöstra Sverige. Detta försvårar 
till viss del ett nära utbyte mellan lantbruksuniversitet, studenter och näring - för 
ömsesidig nytta. Vi behöver därför kontinuerligt arbeta för att stärka och utveckla 
samarbetet mellan SLU och aktörer i Kalmar län, för ökad kunskapsöverföring, fler 
studentarbeten, mer regionalt relaterad forskning m.m.  

Ansvar: LRF, länsstyrelse och region i samverkan med Sveriges lantbruksuniversitet. 
Tidplan: 2020-
Resursbehov: Inom befintliga ramar.

1.9 Aktivt delta i Mistra Food Futures
Mistra har beviljat 64 MSEK till det fyraåriga forskningsprogrammet Mistra Food 
Futures, med SLU som huvudägare. Målet med programmet är ett hållbart livs-
medelssystem som levererar hälsosam mat. Mistra Food Futures kommer att ar-
beta fram mål för att det svenska livsmedelsystemet ska vara ekonomiskt-, socialt- 
och miljömässigt hållbart till år 2045. Region Kalmar län deltar som en av många 
parter. 

Ansvar: Region Kalmar län är regional part
Tidplan: 2020 – 2023
Resursbehov: Inom befintliga ramar (medverkan från RKL)
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2 Kompetensförsörjning – prioriterade aktiviteter

Prioriterade aktiviteter

2.1 Bilda ett regionalt kompetensråd för livsmedelsbranschen 
2.2 Entreprenörskap i de gröna näringarna 
2.3 EU:s landsbygdsprogram möjliggör kompetensutveckling för en hållbar  
  utveckling av landsbygden
2.4 Medverka till att en yrkesutbildning inom kött, chark, fågel kommer till  
  stånd  
2.5 Mer mat – fler jobb
2.6 Ökad samverkan mellan gymnasieprogrammen 

Detta avsnitt berör aktiviteter med fokus på kompetensförsörjning till länets 
livsmedelsbransch. 

Inriktning och prioriterade aktiviteter
Sysselsättningsutvecklingen varierar mellan livsmedelsbranschens olika delar 
och oavsett konjunkturläge kommer företagen att behöva rekrytera nya kom-
petenta medarbetare framöver. Dels ska pensionsavgångar i varierande grad 
ersättas, dels kommer olika delbranschers utveckling att kräva fler anställda. 
Dessutom behöver den personal som är anställd ha tillgång till vidareutbild-
ning för att kunna möta nya krav. 

Gymnasieskolornas yrkesprogram med livsmedelinriktning levererar idag en-
dast en bråkdel av kommande behov. Därför är åtgärder för att attrahera fler 
elever till relevanta utbildningar på alla nivåer viktiga, liksom att utforma ut-
bildningar efter behov. Detta gäller från gymnasium, Yrkesvux och YH till hög-
skola och universitet. Att tillvarata och utbilda nyanlända och vuxna arbetslösa 
kan vara avgörande för fortsatt tillväxt inom branschen. För att attrahera till 
dessa yrken krävs också att arbetsgivarna och arbetsuppgifterna upplevs att-
raktiva. 

För att genomföra insatserna för kompetensförsörjning krävs samhandling, 
där flera aktörer arbetar gemensamt. 

Ökad utbildningsnivå och ett livslångt lärande bidrar till en regional hållbar 
tillväxt. Kunskap och kompetens är viktigt för alla branscher. Då krävs ett stra-
tegiskt samarbete mellan många. Därför har Region Kalmar län, tillsammans 
med olika aktörer i länet, tagit fram ett handlingsprogram för kompetensför-
sörjning Kalmar län 2020 – 2022. 

Handlingsprogrammet för kompetensförsörjning innehåller en rad aktivite-
ter och utgör utgångspunk-ten för det gemensamma arbetet för att uppnå 
en bättre kompetensförsörjning i länet, oavsett bransch. Genomförandet av 
handlingsprogrammet för kompetensförsörjning är därför av största vikt också 
för länets livsmedelsbransch, men hanteras separat. Därför hänvisar vi, här 
i livsmedelsstrategins handlingsprogram, i första hand till kompetensförsörj-
ningsprogrammets mål och aktiviteter. Dock med några kompletteringar och 
förtydliganden, se nedan.  
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Handlingsprogrammet för kompetensförsörjning lyfter fram livsmedel som en 
bransch att fokusera på när det gäller kompetensmatchning mellan utbud och 
efterfrågan. Livsmedelsbranschen nämns också specifikt när det gäller Linné- 
universitetets kunskapsmiljöer, behovet av yrkesinriktade utbildningar, samt ökat 
samarbete mellan naturbruks- och restaurangutbildning på gymnasienivå.

2.1 Bilda ett regionalt kompetensråd för livsmedelsbranschen 
Ett Kompetensråd Livsmedel kan bidra till en effektiv kompetensmatchning 
mellan utbud och efterfrågan, vilket är ett av målen i länets handlingsprogram 
för kompetensförsörjning. Detta för att ge medborgare goda förutsättningar 
till utbildning och arbete och för att ge arbetsgivare möjligheter att anställa 
arbetskraft för att öka tillväxten i länet. Exempel på samarbetsområden: 

n Gemensam analys av behov av rekryteringskompetens samt kompetens- 
 utveckling av redan anställda, inklusive åtgärdsplan och genomförande.

n  Gemensamt arbete för arbetsgivare att medverka i rekrytering och i utbild- 
 ning för att bättre knyta elever till företag. Öka ungdomars kännedom om  
 utbildningar och yrken, bl.a. genom samarbete med studie- och yrkesvägledare.

n  Bevaka, och där så är lämpligt aktivt delta i, den nationella handlingsplanens 
 arbete med strategisk kompetensförsörjning inom livsmedelssektorn. 
 Det nationella arbetet omfattar analys samt förslag till åtgärder för ut- 
 veckling och etablering av relevanta utbildningar och andra kompetens- 
 försörjningsinsatser.  

n  Undersöka möjligheterna att, i samverkan mellan arbetsgivare, utbildare,  
 studievägledare med flera, genomföra ett projekt kring employer branding/ 
 attraktiva arbetsgivare samt utbildningar och yrken inom livsmedelsområdet. 

n  Övriga kompetensförsörjningsaktiviteter i detta handlingsprogram. 

Viktiga aktörer: arbetsgivare och utbildningsanordnare i Kalmar län och Arbets-
förmedling.

Ansvar: Region Kalmar län
Tidplan: 2020  
Resursbehov: Inom befintliga ramar.

2.2 Entreprenörskap i de gröna näringarna
Under vårterminen 2020 genomförs utbildningen Entreprenörskap inom grö-
na näringarna, för tredje gången. Kursen är ett samarbete mellan Linneuniver-
sitetet (Ekonomihögskolan) och LRF Jönköping/Sydost och omfattar 7,5 poäng. 
Utbildningen erbjuder både etablerade företagare och studenter att delta, och 
den går på halvdistans. Det är önskvärt att kursen kan genomföras fler gånger, 
vilket förutsätter tillräckligt många sökande. 

Ansvar: Linnéuniversitetet 
Tidplan: 2020-2022
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2.3 EU:s landsbygdsprogram möjliggör kompetensutveckling för en hållbar  
        utveckling av landsbygden
EU:s landsbygdsprogram möjliggör bland annat insatser för att öka kompeten-
sen hos verksamma på landsbygden och därmed bidra till en hållbar ekonomisk, 
ekologisk och social utveckling av landsbygden. Insatserna kan bestå av stöd, 
rådgivning, kurser och aktiviteter för miljö och klimat, för att skapa nya jobb, 
för kortare livsmedelskedjor och för lokala marknader. Landsbygdsprogrammet 
administreras av länsstyrelsen och de temadagar, utbildningar med mera som 
arrangeras samordnas där så är lämpligt med andra aktiviteter i detta handlings-
program. 

Landsbygdsprogrammet 2014-2020 prioriterar bland annat följande insatser 
med bäring på livsmedel: 

n  Greppa Näringen
Kompetensutveckling för lantbrukare där målen är minskade utsläpp av kli-
matgaser, minskad övergödning och en säker hantering och användning av 
växtskyddsmedel. Greppa Näringens syfte är att minska lantbrukets miljöpå-
verkan samtidigt som gårdarnas lönsamhet förbättras. 

n  Ekologisk produktion
Ekologiskt lantbruk handlar om att skapa en långsiktigt hållbar produktion ge-
nom ett samspel mellan djur, natur och miljö, en produktion med omsorg om 
djur, mark och vatten. Kompetensutvecklingen kan handla om att underlätta 
omläggningen till ekologisk produktion samt hur man kan utveckla produk-
tionsmetoder och klara av produktionstekniska hinder. 

n  Ett rikt odlingslandskap
Kompetensutvecklingen syftar till att öka odlingslandskapets och skogens va-
riationsrikedom genom ökad kunskap om hur man gynnar biologisk mångfald 
och synliggör natur- och kulturmiljöer, samt ge ökad kunskap om landskapets 
ekosystemtjänster. Målet är att skapa förutsättningar för att öka den biolo-
giska mångfalden och gynna natur- och kulturvärden i ett öppet kultur- och 
odlingslandskap.

n  Besöksnäring och måltidsturism
Kompetensutveckling för bland annat utveckling av småskalig hållbar besöks- 
näring och måltidsturism. 

n  Korta livsmedelskedjor och lokala marknader
Syftet är att råvaruproducenter och förädlare ska få ökad kunskap och inspi-
ration för att utveckla korta livsmedelskedjor och lokala marknader. Målet är 
att bidra med kompetensutveckling för att utveckla företagen, höja kompe-
tensen och därigenom öka lönsamheten. Vi vill öka företagens kunskap om 
affärsutveckling, marknadskunskap, digital kommunikation med mera. 

Pågående landsbygdsprogram stänger för ansökningar den 31 december 2020. 
Länsstyrelsen planerar dock att ha aktiviteter fram till 2022. Det är fortfarande 
oklart när ett nytt landsbygdsprogram startar men indikationer pekar på en start 
under 2022-2023 och att det kommer att finnas utrymme för kompetensutveck-
ling även då. 

Ansvar: Länsstyrelsen Kalmar län
Tidplan: 2020 – 2022
Resursbehov: 30 MSEK. Finansiering klar. 
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2.4 Medverka till att en yrkesutbildning inom kött, chark, fågel kommer till stånd  
Handlingsprogrammet för kompetensförsörjning i Kalmar län 2020 – 2022 lyf-
ter bland annat fram vikten av att öka antalet yrkesinriktade utbildningar inom 
livsmedel. Region Kalmar län har identifierat behov av en ny yrkesutbildning 
inom kött, chark och fågel, samt tagit fram ett sådant förslag. Detta har gjorts i 
samarbete med regionala företag och utbildningsanordnare. Behovet har också 
kommunicerats med nationella aktörer. 

Regeringen har beslutat att under år 2020 låta genomföra en studie för utveck-
ling av kött- och charkutbildningar. Detta som en del i den nationella handlings-
planen. Studien ska bidra till en plattform för näringslivet att förbättra kompe-
tensförsörjningen inom branschen. Länets livsmedelsaktörer bör aktivt delta i 
detta arbete och verka för att utbildningen förläggs till Kalmar län. 

Viktiga aktörer: regionala och nationella företag och branschorganisationer i 
samarbete med lämplig utbildningsaktör. 
Ansvar: Region Kalmar län
Tidplan: 2020 
Resursbehov: Inom befintliga ramar (planeringsfas).

2.5 Mer mat – fler jobb
LRF, Arbetsförmedlingen och branschorganisationen Livsmedelsföretagen dri-
ver detta nationella projekt. Målet är att företag inom hela livsmedelskedjan, 
från jordbruk till förädling, lättare ska kunna växa och anställa – och därigenom 
producera mer mat. Arbetet inleddes 2019 och inkluderar bl.a. individuella före-
tagsanalyser samt utbildningar inom ledarskap och affärsmannaskap (marknad, 
ekonomi, strategi m.m.). Projektet vänder sig företrädesvis till LRFs medlemmar.
Alla regioner i Sverige har möjlighet att delta och vårt regionala mål är att många 
företagare från Kalmar län ska anmäla sig för denna kompetensutveckling. Där-
för finns denna aktivitet med också i länets regionala handlingsprogram. Se ock-
så aktivitet 1.7.

Ansvar: LRF, med LRF Jönköping/Sydost och Arbetsförmedlingen i Kalmar län 
som regionala samverkansparter. 
Tidplan: 2019-2022
Resursbehov: 64 MSEK för hela det nationella projektet, med delfinansiering 
från Europeiska Socialfonden. Finansiering klar.

2.6 Ökad samverkan mellan gymnasieprogrammen 
Handlingsprogrammet för kompetensförsörjning i Kalmar län 2020 – 2022 fö-
reslår bland annat att man ska undersöka möjligheterna att utöka samverkan 
mellan naturbruks- och restaurangutbildning på gymnasienivå. Bakgrunden till 
detta är att i grunden ha med kedjan från jord till bord och skapa förståelse 
och tidiga kontakter mellan yrken, arbete och arbetsgivare samt produkter och 
kvalitet. 

Viktiga aktörer: Region Kalmar län, kommuner, gymnasieförbund, Hushållnings-
sällskap, näringsliv.
Ansvar: Region Kalmar län 
Tidplan: 2020-2022
Resursbehov: Inom befintliga ramar (steg 1).
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3 Livsmedelsförsörjning i kristid  – prioriterade aktiviteter

Prioriterade aktiviteter

3.1 Kritiska beroenden
3.2 Öka livsmedelskedjans förmåga att hantera kriser och klimatför- 
  ändringar 
3.3 Ökad självförsörjningsgrad - att försörja sig på en liten areal 
 

Detta avsnitt berör aktiviteter med fokus på att förebygga och säkerställa en 
god livsmedelstillgång vid en eventuell kris men även aktiviteter som fokuserar 
på att öka självförsörjningsgraden.

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Det måste vara hälsosamt och alltid 
finnas i tillräcklig mängd och det är viktigt att vara försiktiga med hur vi använ-
der vårt vatten. Kalmar län är nederbördsfattigt med en årsmedelnederbörd 
på 500-600 mm och som lägst cirka 300 mm, beroende på att länet ligger i 
regnskugga bakom det småländska höglandet. Under 2016 uppstod akut vat-
tenbrist i delar av Kalmar län. Under vinterhalvåret 2017-2018 återhämtade 
sig grundvattennivåerna något men 2018 blev dock rekordvarm och torr. Tor-
kan och värmen drabbade jordbruket hårt med bland annat kraftigt minskade 
skördar på många håll. Trots att vatten är livsviktigt har vi valt att inte hantera 
vatten i denna strategi då vatten hanteras i andra planer och åtgärdsprogram. 

Inriktning och prioriterade aktiviteter
Livsmedelsförsörjning är ett av de områden som räknas in som samhällsviktig 
verksamhet. Vid en eventuell kris, både kortare och mer varaktiga, finns risker 
för att livsmedelsproduktionen påverkas negativt vilket i förlängningen kom-
mer att medföra att även konsumenterna kommer att påverkas negativt. 
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Tillgång till livsmedel är ett av människans grundläggande behov och utgör 
en bas för samhällets existens och utveckling. Dagens system för livsmedels-
försörjning är komplext och mångfacetterat. Livsmedelsflödet från råvara till 
färdig mat hos konsumenten innehåller ofta många olika steg, många aktö-
rer är inblandade och utrikeshandeln är omfattande och betydelsefull. För att 
producera och distribuera livsmedel i den moderna livsmedelskedjan krävs en 
ständig tillförsel av insatsvaror och andra produktionsfaktorer. Dessutom krävs 
det att en mängd tekniska system fungerar och att människor kan utföra sina 
arbetsuppgifter på rätt sätt och i rätt tid. I likhet med andra komplexa system 
så finns det svaga punkter i livsmedelskedjan som kan störas eller slås ut och 
därmed orsaka avbrott och andra problem i flödet av livsmedel.

I dagsläget finns det inga beredskapslager av livsmedel utan som medborgare 
förväntas vi kunna hantera de första dagarna på egen hand. I den nationella 
livsmedelsstrategin ” En livsmedelsstrategi för Sverige – Fler jobb och hållbar 
tillväxt i hela landet” påtalas vikten av att minska livsmedelskedjans sårbar-
het och öka landets självförsörjningsgrad. Det svenska lantbruket är idag i stor 
utsträckning beroende av regelbundna transporter av inte bara råvaror eller 
färdiga produkter ut från gården utan också av insatsmedel in till gården som 
drivmedel, gödselmedel, växtskyddsmedel, utsäde och foder etc. Stora delar 
av dessa insatsmedel är importerade, detta gör produktionen mycket sårbar 
för samhällsstörningar.

De senaste åren har Kalmar län även kunnat se hur klimatförändringarna på-
verkar vårt län och vår livsmedelsproduktion negativt utifrån vattenbrist och 
torka. Trots att nederbördsmängderna har ökat främst i de norra och sydvästra 
delarna ser vi samtidigt mer torka i länet. Trots att det regnar mer, och förvän-
tas göra så även i framtiden så kommer vi få mer torka p.g.a. varmare vintrar 
med utebliven snösmältning vilket leder till mindre vårflöden och påfyllning i 
vattenmagasin, längre vegetationsperioder och ökad avdunstning samt att ne-
derbörden allt oftare kommer som skyfall beroende på mer energi i varmare 
vädersystem.
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3.1 Kritiska beroenden
Att jobba förebyggande är av största vikt för att vara förberedd och skapa be-
redskap inför en eventuell kris. För att göra detta behöver vi veta vad vi är 
beroende av för att våra verksamheter ska fungera och hur olika beroenden 
är sammankopplade med varandra och hur ett bortfall av en faktor kan få stor 
påverkan på våra möjligheter till att agera eller producera. 
Livsmedelsförsörjning ses som en samhällsviktig verksamhet och det är viktigt 
att synliggöra och skapa insikt kring kritiska beroenden för att verksamheter 
ska kunna fortsätta att producera och leverera även vid en kris.
Förebyggande insatser och aktiviteter i form av framtagande av verktyg, ruti-
ner och nätverk för att minska effekterna vid en kris kommer att göras främst 
mot länets kommuner. Länsstyrelsen planerar även att bjuda in fler nationella 
aktörer för ett gemensamt lärande och utbyte av erfarenheter och metoder 
för en ökad beredskapen.

Viktiga aktörer: länets kommuner, Region Kalmar län, nationella myndigheter. 

Ansvar: Länsstyrelsen Kalmar län
Tidplan: 2020 – 2022
Resursbehov: 0,2 MSEK, med delfinansiering från EU:s landsbygdsprogram. 
Ytterligare resurser kommer att sökas externt.

3.2 Öka livsmedelskedjans förmåga att hantera kriser och klimatförändringar 
Livsmedelsproduktionen kan beskrivas som ett geografiskt utspritt system där 
produktion, bearbetning, lagring och distribution ofta sker på olika platser. 
Komplexiteten i systemet och beroendet av verksamhet utgör en potentiell 
sårbarhet som påverkas även om bara delar av kedjan drabbas kan detta med-
föra mer eller mindre omfattande störningar i hela kedjan. Hur kan man då 
förbereda sig? Länsstyrelsen planerar att genomföra en rad kunskapshöjande 
insatser gentemot livsmedelsproducenter och livsedelsförädlare för att höja 
kunskapsnivåerna kring förebyggande arbete. 

Viktiga aktörer: Näringslivet och andra nationella myndigheter. 

Ansvar: Länsstyrelsen Kalmar län
Tidplan: 2020 – 2022
Resursbehov: 0,2 MSEK, med delfinansiering från EU:s landsbygdsprogram. 
Ytterligare resurser kommer att sökas externt.

3.3 Ökad självförsörjningsgrad - att försörja sig på en liten areal 
Antalet lantbruk har i vårt län blivit färre och färre och istället sker primärpro-
duktionen i allt större enheter för att få ett effektivt och rationellt jordbruk. 
Samtidigt ser man att det finns en ökad efterfrågan på att kunna handla lo-
kalproducerad mat direkt från producenten eller att själv vara en del av pro-
duktionen. För att möta en ökad efterfrågan och på sikt kanske skapa nya små 
jordbruk som är mindre känsliga och kan bidra till en ökad regional självför-
sörjning och en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion kommer 
länsstyrelsen att bjuda in till seminarium och studiebesök med fokus på små-
skalig produktion och andelsjordbruk.  

Ansvar: Länsstyrelsen Kalmar län
Tidplan: 2020 – 2022
Resursbehov: 0,3 MSEK, med finansiering från EU:s landsbygdsprogram.
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4. Regional matidentitet och måltidsupplevelser    
     - prioriterade aktiviteter

Prioriterade aktiviteter

4.1 Bredda bruna bönan från Öland
4.2 Exceptionell råvara som metod för ökad omsättning
4.3 Från ostfestival till grillfestival
4.4 Mer svenskt kött på restaurang
4.5 Mervärden - en konkurrensfördel för våra livsmedelsföretag att ta  
  vara på
4.6 Smaken av östra Småland och Öland – Kalmar läns terroiratlas 
4.7 Stärkt regional matidentitet genom märkning och branschöver- 
  skridande samarbete
4.8 The Edible Table till Kalmar län
4.9 Utveckla länets drycker 
4.10 Vilt – en naturlig tillgång 
4.11 Matens hus

Detta avsnitt berör aktiviteter med fokus på mathantverk, måltidsupplevelser 
och lokala råvaror, samt på att utveckla moderna produkter och erbjudanden 
som baseras på regionens mathistoria och matidentitet. 
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Inriktning och prioriterade aktiviteter
I Kalmar län är vi stolta över våra fina råvaror och länet har flera duktiga pri-
märproducenter och förädlingsföretag som tillverkar produkter och råvaror i 
världsklass och där flera av företagen har fått flera utmärkelser. Upplevelsen 
av maten är ett område som växer och blir allt viktigare och en stark matiden-
titet kan bidra med allt ifrån kulturhistoriska värden, till biologisk mångfald, 
till besöksnäringen och till utvecklingen av det regionala varumärket. Några 
typiska produkter som ofta förknippas med Kalmar län och med Småland är 
kroppkakan, bruna bönan, isterband, mejerivaror, ostkakan men även lamm 
och lingon för att bara nämna några. 

En matidentitet är något som förändras över tiden. Nya produkter och andra 
smaker från andra delar av världen påverkar vår identitet och innebär fantas-
tiska möjligheter att utveckla den traditionella maten i nya riktningar. Viltet 
som vi i Småland och Kalmar län har gott om innebär spännande möjligheter 
för nya kulinariska experiment tillsammans med utvecklingen av nya och gam-
la grödor. Att presentera vår region som en mat- och livsmedelsregion med 
råvaror av högsta klass kommer att bli viktigare för att stärka den regionala 
livsmedelsutvecklingen. 

Regionen saknar en gemensam märkning. Vår regionala matidentitet och ar-
betet att ta fram nya livsmedel och maträtter kan kanske stärkas ytterligare 
genom tydligare gemensam märkning var produkterna kommer ifrån. 

Utmaningar som vi står inför men som kommer att vara viktiga och som kom-
mer att stärka den fortsatta livsmedelsutvecklingen i länet är EU:s ”nya lands-
bygdsprogram” som kommer att starta efter 2020. Ett nytt landsbygdsprogram 
kommer att kunna vara en viktig källa till finansiering inför ett fortsatt arbete. 
Dock är det fortfarande mycket som inte är känt, vi vet bl.a. ännu inte vilka 
resurser som kommer att finnas inför den nya programperioden. 

4.1 Bredda bruna bönan från Öland
Bruna bönor från Öland har en skyddad geografisk beteckning, SGB. Produk-
tutveckling av bruna bönan är ett steg i att utveckla regionens unicitet – regio-
nens gastronomi. Vi vill sprida kunskap om bruna bönan och dess möjligheter. 
Syftet är att skapa nya användningsområden och möjligheter för bruna bönan, 
för att säkerställa bönans framtid och en fortsatt odling på Öland. Arbetet ska 
bidra till att öka tillgången på livsmedel från bruna bönor och att öka föräd-
lingsgraden genom utveckling av nya produkter och rätter. Genom att infor-
mera och marknadsföra bruna bönan hoppas vi skapa en ökad efterfrågan på 
bruna bönor och därmed behålla och förhoppningsvis öka odlingen av bruna 
bönor men också av andra baljväxter. 

Ansvar: Länsstyrelsen Kalmar län
Tidplan: 2020 – 2022
Resursbehov: 3 MSEK, med möjlig delfinansiering från EU:s landsbygdspro-
gram. Ansökan inlämnad.
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4.2 Exceptionell råvara som metod för ökad omsättning
Att skapa produkter och råvaror av premiumkvalitet bidrar till att sätta Kal-
mar län på kartan som ett starkt livsmedelslän. Exceptionell råvara för nöt, gris 
och fågel existerar sedan tidigare och drivs inom Livsmedelsutveckling Sydost 
(aktivitet 1.6). Ett utvecklingsarbete utifrån konceptet exceptionell råvara har 
påbörjats med fokus på får och lamm. Möjligheterna att utveckla exceptionell 
råvara till att omfatta fler produkter och producenter inom grönsaker, frukt 
och bär i Kalmar län kommer att utredas. 

Ansvar: Länsstyrelsen Kalmar län
Tidplan: 2020 – 2022
Resursbehov: 0,3 MSEK, med finansiering från EU:s landsbygdsprogram. 

4.3 Från ostfestival till grillfestival
Ölands Skördefest är landets största skördefest med ett mycket stort antal 
mat- och kulturaktiviteter. Ett uppskattat inslag är Ostfestivalen, som sedan 
2016 äger rum i Mörbylånga hamn. Där finns möjlighet att smaka på ost, lära 
om ost och köpa ost från ett stort antal producenter. Aktiviteten har vuxit för 
varje år och har idag omkring 15 000 besökare. 
Kalmar län producerar mycket mjölk och ost, men också mycket kött. De goda 
erfarenheterna från ostfestivalen gör det intressant att prova en liknande ak-
tivitet inför sommarsäsongen – en grillfestival i samband med Öland Spirar. Vi 
bör undersöka möjligheten att genomföra och utvärdera en sådan grillfestival. 

Ansvar: LRF Jönköping/Sydost, i samverkan med Ölands Skördefest och Region 
Kalmar län
Tidplan: 2021 – 2022
Resursbehov: 0,3 MSEK

4.4 Mer svenskt kött på restaurang
Ett nationellt LRF-projekt där svenskt kött till restaurang är i fokus. Projektet 
kommer att genomföra ett antal aktiviteter under en två-årsperiod riktade 
både till producenter av kött och till restaurangerna och dess personal. Här 
finns också möjlighet att koppla på både offentliga kök och grossistledet. I Kal-
mar län genomför vi sammanlagt nio aktiviteter under projekttiden.  

Ansvar: LRF Jönköping/Sydost
Tidplan: 2019-2021 
Resurs: 0,3 MSEK, med finansiering från Jordbruksverket. Avser den del som 
berör Kalmar län. Finansiering klar.
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4.5 Mervärden - en konkurrensfördel för våra livsmedelsföretag att ta vara på
I det breda utbud av livsmedel som finns idag behöver både livsmedelsprodu-
center och förädlingsföretagare bli bättre på att kommunicera olika mervär-
den. Detta för att positionera sina produkter tydligare. Konsumenter efterfrå-
gar inte bara olika basprodukter utan efterfrågar produkter med mervärden. 
Vad som är ett mervärde avgörs av vad som efterfrågas av marknaden. Exem-
pel på mervärden kan vara ”hållbar produktion”, ”närodlat”, ”laktosfri” etc. 
Men också unika värden utifrån var produkten producerats. För en produkt 
med ett tydligt mervärde finns möjlighet att ta ut ett högre pris. 

Många av länets livsmedelsföretag har produkter med inbyggt mervärde (till 
exempel hållbar produktion) men saknar verktyg för att kommunicera detta. 
Insatser och aktiviteter för små och medelstora livsmedelsföretag och primär-
producenter planeras inom området. Det kan handla om kompetensutveckling 
inom märkning, storytelling, att skapa ett vokabulär som ”vinspråket” använd-
bart för livsmedel, omvärldsbevakning/trender, produktutveckling alternativt 
framtagande av modeller för att skapa mervärden.

Ansvar: Länsstyrelsen i Kalmar län
Tidplan: 2020 – 2022
Resursbehov: 2 MSEK, med finansiering från EU:s landsbygdsprogram.

4.6 Smaken av östra Småland och Öland – Kalmar läns terroiratlas 
Under 2016 tog Länsstyrelsen fram en terroiratlas vars syfte är att synliggöra 
vad det är som är karakteristiskt och vilka unika värden som finns inom länets 
matidentitet. Terroiratlasen belyser länets livsmedelsutveckling och matiden-
titet från 1800-talets självhushållning fram till 1980-talet. Terroiratlasen har 
använts som uppslagsverk och inspirationskälla inom både besöksnäringen 
och primärproduktionen. För att ta nästa steg planeras bland annat en film 
med målgrupp besöksnäringen, fördjupat samarbete med restaurangskolor-
na i länet för at ta fram moderna maträtter och en kokbok samt tematräffar 
i samarbete med Kalmar läns museum. För att ta terroiratlasen in i ett nytt 
sekelskifte planeras det även för en uppdatering. 

Ansvar: Länsstyrelsen Kalmar län
Tidplan: 2020 – 2022
Resursbehov: 0,7 MSEK, med delfinansiering från EU:s landsbygdsprogram. 
Ytterligare resurser kommer att sökas externt.

4.7 Stärkt regional matidentitet genom märkning och branschöverskridande 
       samarbete
Livsmedelsbranschen är en stor näring i Kalmar läns, trots det behöver den 
regionala matidentiteten stärkas. För att öka kännedomen om det regionalt 
producerade utbudet och de regionalt förädlade produkterna bör det skapas 
en märkning som tydligt visar att varan är producerad eller förädlad i länet.

Samarbete är ett annat viktigt verktyg för att öka den regionala matidentite-
ten. Det kan ske både genom fysiska möten och genom digitala mötesplatser. 
Exempel på samarbeten är att producenter samarbetar med hotell, restau-
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ranger och storkök. Med lokal mat på tallriken skapar vi stolthet för det lokala, 
möjliggör ökad försäljning för våra livsmedelsföretag och skapar även en be-
söksanledning till vår region. Även samarbeten över länsgränserna för att lyfta 
det småländska utbudet kan främja den regionala matidentiteten.

Med tydligare märkning och ett utökat samarbete skapas förutsättningar för 
en ökad kännedom om det regionala utbudet och en högre efterfrågan på våra 
lokala produkter – vilket leder till en ekonomisk, social och miljömässig hållbar 
utveckling.

Ansvar: Länsstyrelsen Kalmar län
Tidplan: 2020 – 2022
Resursbehov: 0,9 MSEK, med finansiering från EU:s landsbygdsprogram. 

4.8 The Edible Table till Kalmar län
Med ”The Edible Country” vill Visit Sweden skapa internationell uppmärksam-
het för matupplevelser i naturen. Rustika träbord placeras ut på vackra plat-
ser i Sverige, där utländska turister kan laga en hälsosam gourmetmåltid av 
råvaror de själva samlar i den svenska naturen och med recept från svenska 
stjärnkockar. ”The Edible Table” marknadsför den unika måltiden, men också 
andra goda måltidsupplevelser i närområdet, och bidrar därmed till att upp-
märksamma ett större geografiskt område. År 2019 fanns sju sådana bord i 
landet och vi bör verka för att tre sådana bord kommer till stånd i Kalmar län. 
Viktiga aktörer: Visit Sweden och lokala restauratörer. 

Ansvar: Region Kalmar län
Tidplan: 2020-2022
Resursbehov: Inom befintliga ramar

4.9 Utveckla länets drycker 
Upplevelser som knyter samman både regional mat och regional dryck bidrar 
till att skapa en viktig helhet kring en måltid och kan bidra till en ökad attrak-
tionskraft som stärker den regionala matidentiteten. Drycken är ett område 
som stadigt ökar både utifrån alkoholhaltiga och alkoholfria drycker och som 
efterfrågas i allt större utsträckning. Detta är även en sektor som kan fortsätta 
öka om vi hittar nya nischer. I Kalmar län finns i dag många företag inom både 
must, vin, öl, kafferosteri och andra drycker. För att stärka bredden av drycker i 
länet kommer speciella insatser för att skapa drycker inom frukt, bär och grön-
saker att genomföras. Länsstyrelsen planerar även att bjuda in till utvecklings-
möten för att diskutera hur vi kan stärka regionens dryckesföretag framöver. 

Ansvar: Länsstyrelsen Kalmar län
Tidplan: 2020 – 2022
Resursbehov: 0,4 MSEK, med delfinansiering från EU:s landsbygdsprogram. 

4.10 Vilt – en naturlig tillgång 
Viltkött är en relativt outnyttjad naturresurs och råvara med stora möjligheter 
till tillväxt. Det finns ett behov av kunskap hos konsumenter, producenter och 
flera andra grupper för att kunna ta tillvara viltets potential som livsmedel. Vi 
behöver informera målgrupperna om viltets alla fördelar och möjligheter för 
att öka konsumenternas förtroende för svenska livsmedel så att de kan göra 
medvetna val. Vi ser en potential att öka efterfrågan på vilt bland annat i det 
offentliga köket. 
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Inriktningen kommer i första hand att vara på vildsvin och gäss som är de som 
idag orsakar mest skador för lantbruket. Idag kallas de ibland för skadedjur och 
behöver få ett bättre rykte för att bli attraktiva som livsmedel.  Om efterfrå-
gan ökar och vildsvinens och gässens anseende förbättras kommer även lön-
samheten öka på kött och förädling. Genom att stimulera regional matkultur 
skapas förutsättningar för företag på landsbygden att utveckla nya produkter 
och stärka regionens särart inom matproduktion och det som inom turismen 
brukar kallas ”matminnen”.

Ansvar: Länsstyrelsen Kalmar län
Tidplan: 2020 – 2022
Resursbehov: 0,3 MSEK, med delfinansiering från EU:s landsbygdsprogram. 
Ytterligare resurser om 1,4 MSEK har sökts externt. 

4.11 Matens hus
Kommentar: Region Kalmar län utreder förutsättningarna för ett Matens hus –
”ett koncept som lyfter fram och sammanför lokala matproducenter”. 
Uppdraget kommer att återrapporteras till regionstyrelsen hösten 2020. 
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Genomför gemensamt 
Arbetet med att nå strategins mål kräver samarbete, samordning och kunskap. 
Länets aktörer behöver prioritera, planera och genomföra åtgärder, men också 
följa upp hur arbetet framskrider och utveckla arbetet framåt. Detta görs bäst 
tillsammans. 

Aktivt deltagande i det nationella strategiarbetet 
Vi bör bevaka och delta i arbetet med att genomföra den nationella livsmed-
elsstrategin och dess handlingsprogram, speciellt följande punkter:

n  Ett kraftfullt vildsvinspaket.
n  Ett livsmedelsexportprogram med fokus på små och medelstora företag.
n  Ett regionalt exportprogram för livsmedelsföretag.
n  Hållbar och konkurrenskraftig animaliesektor.
n  Identifiera hållbara livsmedelssystem.
n  Innovationsfrämjande arbete med fokus på livsmedelskedjan.
n  Strategisk kompetensförsörjning.
n  Studie för utveckling av kött- och charkutbildningar – som ska bidra till en  
 plattform för näringslivet att förbättra kompetensförsörjningen inom 
 branschen.
n  Vidareutveckla svenskt vattenbruk.

Prioriterade samarbeten
Följande samarbeten bör prioriteras framåt: 

n  Regionalt
 -  Erfarenhetsutbyte mellan regioner och länsstyrelser i sydost
n  Nationellt och internationellt
 - SAMLA Sverige (samverkan mellan regioner, innovationer i 
    livsmedelsbranschen)
 - LRFs nationella livsmedelsgrupp
 - EU-nätverket ERRINs arbetsgrupp för bioekonomi och livsmedel

Internationalisering
Globaliseringen har gjort att vi fått tillgång till ett ökat utbud av varor och 
tjänster. Människor har kommit närmare varandra och därmed har också ut-
bytet och överföringen av innovativa idéer och tankar ökat. Länets näringsliv 
får tillgång till nya marknader, samtidigt som de möter ökad konkurrens från 
företag i andra länder. 

Internationellt arbete, inom EU och i ett större globalt perspektiv, är en förut-
sättning för att vi ska kunna möta de samhällsutmaningar som Kalmar län står 
inför. Det gäller också regionens livsmedelsbransch, där utvecklingsfrågorna 
behöver drivas på en internationell arena, med internationellt engagemang 
och i internationella samarbeten. Det kan handla om påverkansarbete och be-
vakning inom EU inom till exempel bioekonomi, cirkulär ekonomi, forskning 
och utveckling liksom om samarbete och projektutveckling tillsammans med 
andra relevanta aktörer och regioner. Andra exempel är forskningssamarbe-
ten, kunskapsutbyte och insatser för företag och export.
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När det gäller internationellt samarbete är bedömningen att regionens bästa 
förutsättningar för att söka partnerskap med fokus på innovation och utveck-
ling finns på proteinområdet och då kanske inom baljväxter, eftersom vi har 
unika regionala förutsättningar på det området som både innefattar odlings- 
och forskningskompetens. Regionens beroende av animalieproteiner (pro-
duktionen) är också något som vi behöver diskutera med andra. Det är ett 
styrkeområde med stora utmaningar som behöver utvecklas i takt med regio-
nens förmåga och samhällets krav. Det bör finnas andra regioner med liknande 
problemställningar som vi kan utbyta erfarenheter eller samverka med också 
internationellt. Andra rekommenderade områden för regionen att samverka 
kring är landbaserad fiskodling och problematiken kring branschens stora be-
hov av vattenförsörjning (i både industrin och lantbruket).

Det skulle också vara värdefullt att kunna etablera Kalmar som en internatio-
nell mötesplats för forskare, representanter för näringsliv och samhälle inom 
temat ”Business in Food & Beverage”. Detta skulle kunna ske i form av en inter-
nationell konferens på temat – en konferens för såväl praktiker som forskare 
och med praktisk relevans. 

Organisation för genomförande av länets livsmedelsstrategi
Genomförandet av länets livsmedelsstrategi och detta handlingsprogram sam-
ordnas av en styrgrupp. Styrgruppen består av en representant på ledande 
nivå från respektive huvudman och stöds av en expertgrupp med represen-
tanter från livsmedelskedjans alla led. Till detta kommer en arbetsgrupp med 
ansvariga handläggare från de tre huvudmännen. Region Kalmar län utgör  
sekretariat. 

Arbetet genomförs och kommuniceras gemensamt, med de tre huvudmännen 
som avsändare. Handlingsprogrammet följs upp årligen, på aktivitetsnivå. 

Huvudmännen bjuder årligen in brett till en kunskapsdag samt till ett rådslag. 
Kunskapsdagen ska bidra till ökad kunskap kring aktuella livsmedelsfrågor 
medan rådslaget syftar till att rapportera, diskutera, prioritera och förankra 
pågående och kommande arbete. 

Undersöka intresset för ett länssamarbete kring ”ung mat” 
Ett av de prioriterade utvecklingsområdena i den regionala utvecklingsstrate-
gin handlar om barn och unga. Att stötta och utveckla ungas matintresse och 
matkunskap kan ge många mervärden. Det kan ge bättre redskap för aktiva 
val när det gäller hur mina matvanor påverkar till exempel hälsa, miljö, etiska 
aspekter och privatekonomi.  Det kan också utveckla kreativiteten, inspirera 
till möjliga yrkesval med mera. 

Vi vill undersöka intresset för ett brett projekt där skolor, förskolor, fritidshem, 
storkök, arbetsgivare, universitet, studenter, myndigheter, branschorganisa-
tioner, ungdomsorganisationer, mötesplatser med flera samarbetar för att ge 
länets unga möjlighet att, på ett roligt sätt, lära mer om mat. Ett sådant samar-
bete skulle kunna stärka redan pågående arbeten. 
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Om detta handlingsprogram
Handlingsprogrammet definierar de utmaningar och möjligheter kopplade till 
regional utveckling som vi bedömer kommer att ha störst betydelse för länet 
de närmaste åren. Dokumentet innehåller nära trettio prioriterade aktiviteter 
som ska bidra till att nå livsmedelsstrategins mål. Dessa avgränsas till aktivite-
ter som kräver samhandling mellan olika aktörer och över gränser. Det innebär 
att handlingsprogrammet inte omfattar allt utvecklingsarbete för att nå livs-
medelsstrategins mål. 

Listan över prioriterade aktiviteter kommer att behöva uppdateras efter en tid.
Den som pekas ut som ansvarig för respektive aktivitet har uppdraget att se 
till att arbetet med denna aktivitet fortsätter, d.v.s. att initiera och samordna 
fortsatt samarbete. Det betyder inte att denna organisation ansvarar för att 
aktiviteten verkligen kan genomföras. Detta eftersom flera av de prioriterade 
aktiviteterna kräver samarbete och gemensamma överenskommelser och ofta 
också separata formella beslut. 

Genomförandet av strategi och handlingsprogram är ett gemensamt ansvar 
för alla berörda, inte minst för den som åtagit sig ansvaret för respektive ak-
tivitet. De tre huvudmännen har dessutom fördelat handlingsprogrammets 
olika avsnitt sinsemellan, enligt nedan. Det betyder inte att man ansvarar för 
genomförandet av alla aktiviteter under respektive avsnitt, utan mer att man 
tar på sig rollen att ha en helhetsbild över området. I uppdraget ingår att hålla 
sig a jour med ämnesområdet samt med handlingsprogrammets aktiviteter 
och andra initiativ, såväl i som utanför länet. Detta för bästa möjliga omvärlds-
bevakning, effektivitet, samordning och förslag till gemensamma initiativ. 

1. Förnyelse, forskning och innovation – Region Kalmar län
2. Kompetensförsörjning – Region Kalmar län
3. Livsmedelsförsörjning i kristid – Länsstyrelsen Kalmar län
4. Regional matidentitet och måltidsupplevelser - Länsstyrelsen Kalmar län

Handlingsprogrammet är en del i ett större länsgemensamt arbete för en håll-
bar livsmedelsproduktion och en god regional utveckling. Exempel på andra 
viktiga regionala måldokument är den regionala vattenförsörjningsplanen 
samt åtgärdsprogrammet för länets miljömål.

Handlingsprogrammet vänder sig till förtroendevalda och tjänstemän i offent-
lig sektor i Kalmar län, men också till företrädare för näringsliv, myndigheter 
och föreningsliv. Utifrån våra olika uppdrag har vi alla olika roller och ansvar i 
genomförandet. 

Livsmedelsstrategins vision, övergripande mål, strategier och framgångsfaktorer 
gäller fortfarande och sammanfattas på sidan 5 i detta dokument. Livsmedels-
strategin från år 2015 innehåller också sex prioriterade åtgärder. De ersätts av 
aktiviteterna i detta uppdaterade handlingsprogram. 
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Bilaga 1



Lista prioriterade aktiviteter
1 FÖRNYELSE, FORSKNING, INNOVATION

1.1 Food Hackathon 

1.2 Framtidens lantbruk – en långsiktigt hållbar 
produktion.

1.3 Framtidens nya och nygamla grödor

1.4 Förstudie kring innovationsmiljö 

1.5 Integrera livsmedel som en viktig del i Linnéu-
niversitetets kunskapsmiljöer

1.6 Livsmedelsutveckling Sydost, en samver-
kans-plattform för små och medelstora företag

1.7 Pilotprojekt ”Krinova Growth Process”

1.8 Utveckla samarbetet med Sveriges Lantbruks-
universitet

1.9 Aktivt delta i MISTRA Food Futures

2 KOMPETENSFÖRSÖRJNING

2.1 Bilda ett regionalt kompetensråd för livsmed-
elsbranschen 

2.2 Entreprenörskap i de gröna näringarna

2.3 EU:s landsbygdsprogram möjliggör kompetens-
utveckling för en hållbar utveckling av landsbygden

2.4 Medverka till att en yrkesutbildning inom kött, 
chark, fågel kommer till stånd  

2.5 Mer mat – fler jobb

2.6 Ökad samverkan mellan gymnasieprogrammen

3 LIVSMEDELSFÖRSÖRJNING I KRISTID

3.1 Kritiska beroenden 

3.2 Öka livsmedelskedjans förmåga att hantera 
kriser och klimatförändringar

3.3 Ökad självförsörjningsgrad - att försörja 
sig på en liten areal

Drivhuset Kalmar 
och Växjö

LST

LST

RKL

LNU

RKL

Krinova

LST, LRF och RKL + SLU

RKL 
(regional del)

RKL

LNU

LST

RKL

LRF

RKL

LST

LST

LST

2020-2021

2020-2022

2020-2022

2020-2021

2020-2022

2019-2022

2019-2021

2020-

2020-2023

2020

2020-2022

2020-2022

2020

2019-2020

2022-2022

2020-2022

2020-2022

2020-2022

0,2

0,7

0,5

0,8

Inom bef ramar

12,6

Del av nat projekt

Inom bef ramar

Inom bef ramar 
(regional del)

Inom bef ramar

30,0

Inom bef ramar

Del av nat projekt

Inom bef ramar

0,2

0,2

0,3
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Lista prioriterade aktiviteter
4 REGIONAL MATIDENTITET OCH 
MÅLTIDSUPPLEVELSER

4.1 Bredda bruna bönan från Öland

4.2 Exceptionell råvara som metod för ökad om-
sättning

4.3 Från ostfestival till grillfestival

4.4 Mer svenskt kött på restaurang

4.5 Mervärden - en konkurrensfördel för våra 
livsmedelsföretag att ta vara på

4.6 Smaken av östra Småland och Öland – Kalmar 
läns terroiratlas 

4.7 Stärkt regional matidentitet genom märkning 
och branschöverskridande samarbete

4.8 The Edible Table till Kalmar län

4.9 Utveckla länets drycker

4.10 Vilt – en naturlig tillgång

4.11 Matens hus

LST

LST

LRF

LRF

LST

LST

LST

RKL

LST

LST

RKL

2020-2022

2020-2022

2021-2022

2019-2020

2020-2022

2020-2022

2020-2022

2020-2022

2020-2022

2020-2022

3,0

0,3

0,3

0,3 (reg del)

2,0

0,7

0,9

Inom bef ramar

0,4

0,3

Aktivitet                                                             Ansvar            Tidplan Resursbehov,MSEK

LNU= Linnéuniversitetet
LRF = Lantbrukarnas Riksförbund
LST = Länsstyrelsen Kalmar län
RKL = Region Kalmar län
SLU= Sveriges lantbruksuniversitet



Kontakt
LRF Sydost, Södra vägen 10, 392 33 Kalmar 

sydost@lrf.se, www.lrf.se/mitt-lrf/regioner/sydost/ 

Länsstyrelsen Kalmar län, 391 86 Kalmar
kalmar@lansstyrelsen.se, www.lansstyrelsen.se/kalmar 

Region Kalmar län, Box 601, 391 26 Kalmar 
region@regionkalmar.se, www.regionkalmar.se/livsmedel 

Kalmar läns livsmedelsstrategi antogs hösten 2015 och 
omfattar hela kedjan från jord till bord. 

Livsmedelsstrategins vision, mål, strategier och framgångsfaktorer gäller fortfarande. 
Dokumentet från år 2015 innehöll också sex prioriterade åtgärder. 
De ersätts av aktiviteterna i detta uppdaterade handlingsprogram.

Det gemensamma arbetet är en framgångsfaktor.


