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Inledning
KALMAR LÄNS LIVSMEDELSSTRATEGI antogs hösten 2015. Den omfattar hela 
livsmedelsbranschen, d.v.s. all mat från Kalmar län och hela kedjan från jord 
till bord. Livsmedelsstrategin innehåller mål, strategier och framgångsfaktorer 
samt sex prioriterade åtgärdsområden och har antagits av de tre huvudmän-
nen, nämligen LRF Sydost, Länsstyrelsen i Kalmar län och Region Kalmar län.  
Mer information: www.regionkalmar.se/livsmedel.

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. Uppda-
teringen genomförs under år 2019 – 2020. 

Denna rapport är det första steget i arbetet med att uppdatera länets livsmedels-
strategi. Här redovisas vad som har hänt under åren 2016-2019. Uppföljningen 
ska ge kunskap till nästa steg, d.v.s. till arbetet med att ta fram förslag till del-
mål och nya prioriterade aktiviteter. Rapporten har tagits fram av huvudmän-
nen och stämts av i tematiska grupper (se bilaga 3). 

https://regionkalmar.se/samarbetsportalen/regional-utveckling/naringsliv/livsmedelsstrategi/
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Omvärld
Arbetet för att utveckla länets livsmedelsbransch påverkas naturligtvis av 
en mängd omvärldsfaktorer. Här redovisas mycket kort några händelser och 
faktorer från åren 2016 – 2019.

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: 
n Ingen hunger
n  Rent vatten och sanitet
n Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
n  Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
n  Hållbar konsumtion och produktion
n  Bekämpa klimatförändringarna
n  Hav och marina resurser 
n Ekosystem och biologisk mångfald
n  Genomförande och globalt partnerskap
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En livsmedelsstrategi för jobb och hållbar tillväxt i hela landet
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 produk-
tion 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 an-
tal nationella åtgärdsprogram. Mycket av detta är nu påbörjat eller genomfört. 
Tillväxtverket och Jordbruksverket har föreslagit åtgärder i en handlingsplan 
för det fortsatta arbetet 2020-2022, med sikte på livsmedelsstrategins slutår 
2030. Länets livsmedelsstrategi ”Växande värde” ligger väl i linje med den na-
tionella strategin. Den regionala livsmedelsstrategin har dock ökad produktivi-
tet som mål, medan den nationella strategin har ett mål om ökad produktion. 
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. 

Torka och vattenförsörjning
Kalmar län är ett stort jordbrukslän med mycket viktig livsmedelsproduktion. 
Samtidigt är sydöstra Sverige en av de torraste regionerna i landet. 2018 års 
torka och vattenbrist påverkade därför såväl tillgången till dricksvatten som 
livsmedelsproduktionen kraftigt. Såväl Borgholms som Mörbylånga kommu-
ner har idag nya vattenverk som avsaltar Östersjöns vatten. Mörbylångas vat-
tenverk återanvänder också livsmedelsindustrins processvatten.

Vatten av rätt kvalitet och kvantitet är en förutsättning för produktion av livs-
medel och en fråga av största vikt. Arbetet för en hållbar vattenförsörjning är 
ett stort och omfattande arbete. Vattenförsörjning är också en del i en mer 
omfattande diskussion om säkerhet och beredskap. Dessa samarbeten sam-
ordnas av länsstyrelsen och ligger inte inom ramen för livsmedelsstrategin. 
Livsmedelsstrategins uppdaterade handlingsprogram, som tas fram under 
2020, kommer dock att innehålla ett avsnitt om livsmedelsförsörjning i kristid.

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/en-livsmedelsstrategi-for-jobb-och-hallbar-tillvaxt-i-hela-landet/
http://www.jordbruksverket.se/download/18.18346daa16b7dd89195cad40/1561369212857/Slutrapport%20%C3%A5tg%C3%A4rder%20handlingsplan%20f%C3%B6r%20livsmedelsstrategin%202020-2022.pdf
http://www.jordbruksverket.se/download/18.18346daa16b7dd89195cad40/1561369212857/Slutrapport%20%C3%A5tg%C3%A4rder%20handlingsplan%20f%C3%B6r%20livsmedelsstrategin%202020-2022.pdf
http://www.jordbruksverket.se/download/18.18346daa16b7dd89195cad40/1561369212857/Slutrapport%20%C3%A5tg%C3%A4rder%20handlingsplan%20f%C3%B6r%20livsmedelsstrategin%202020-2022.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/lantbruk-och-landsbygd/jordbruk-och-djurhallning/stod-till-jordbruksforetagare/torkan-och-foderbrist-2018---2019.html
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Ny RUS
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. Flera av RUSens delstrategier har bäring på dessa branscher, 
bl. a.  den delstrategi som handlar om att utveckla bioekonomin och naturba-
serad rekreation:

n  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 bioekonomi och nyttja våra naturresurser 
effektivt och hållbart. Rika naturresurser, biologisk mångfald och en grön 
infrastruktur är också viktiga faktorer för att kunna utveckla naturbaserad 
rekreation som tillväxt- och attraktionsfaktor.

RUSen konkretiseras i fördjupade strategier, med tillhörande handlingspro-
gram och planer. Länets livsmedelsstrategi är en sådan fördjupning. 

Länets livsmedelsbransch växer
Bilaga 4 redovisar utvecklingen i länets livsmedelsbransch i form av siffror. 
Branschen växer och vi hoppas naturligtvis att det samlade arbetet inom lä-
nets livsmedelsstrategi bidragit till denna utveckling. 

https://www.regionkalmar.se/globalassets/dokument/detta-gor-region-kalmar-lan/fakta-om-region-kalmar-lan/rus/klimat-att-vaxa-i-rus-2030.pdf
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Strategin - uppföljning
Livsmedelsstrategins vision, mål, framgångsfaktorer och strategier samman-
fattas mycket kort i bilaga 1. Nedan redovisas några exempel på utfall, med 
koppling till mål, strategier och framgångsfaktorer. 

Uppföljning av övergripande mål
Det övergripande målet är att fler människor ska välja livsmedel från Kalmar 
län. Branschen ska, långsiktigt och hållbart, öka sin konkurrenskraft, produkti-
vitet och innovationsförmåga.

Utfall (exempel): 
 Förädlingsvärdet kan ses som en grov indikator för produktivitet och därmed 
också för konkurrenskraft. Livsmedelsbranschen står för cirka en tiondel av 
länets totala förädlingsvärde. År 2017 var förädlingsvärdet i branschen cirka 
4,7 miljarder kronor. Från år 2010 till år 2017 ökade livsmedelsbranschens för-
ädlingsvärde med 54%. Detta kan sättas i relation till utvecklingen för länets 
samtliga branscher, som under samma tidsperiod ökade med 27%. Delsyste-
met hotell- och restaurang ökar kontinuerligt. Förädlingsledet har ökat sitt för-
ädlingsvärde kraftigt från år 2013 och framåt. Detsamma gäller primärledet 
åren 2016 - 2017. Branschens omsättning har under samma år (2010-2017) 
ökat med 21%. Se också bilaga 4, livsmedelsbranschen i siffror. 
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Uppföljning av strategier och framgångsfaktorer
Arbetet med att utveckla länets livsmedelsbransch utgår från fem strategier 
och sex framgångsfaktorer.  

Strategier
n  Vi ska bygga vidare på länets styrkor inom livsmedelsområdet, nämligen en 
    stark förädlingsindustri, en stark besöksnäring och våra naturförutsättningar.

Utfall  
Denna strategi återspeglas i de prioriterade åtgärderna och kommenteras där-
för inte separat här.   

n  Vi ska också samarbeta i hela kedjan ”från jord till bord” samt öka regionens  
    deltagande i utvalda nationella och internationella nätverk och samarbeten.

Utfall (exempel) 
Livsmedelsstrategins huvudmän strävar efter att, där det är relevant, bjuda 
in representanter från hela livsmedelskedjan till gemensamma diskussioner 
och samarbeten. Några exempel är de besök som genomförts i merparten av 
länets kommuner, det årliga rådslaget, styrgruppens sammansättning samt de 
tematiska grupper som formats i samband med pågående uppdatering.  

Sammantaget har de aktiviteter som genomförts inom ramen för livsmedels-
strategin riktat sig till livsmedelskedjans alla led. Arbetet har också gjort att 
huvudmännen nått ut till fler grupperingar och mött fler individer och företag 
än tidigare. Det finns ett tydligare engagemang för livsmedelsbranschen hos 
flera organisationer, t.ex. hos kommunernas näringslivsansvariga, ALMI, Kal-
mar Science Park, IUC och Linnéuniversitetet. 

Flera samarbeten har etablerats de senaste åren. Exempel på sådana är ett 
regelbundet erfarenhetsutbyte mellan länsstyrelser och regioner i sydost (Ble-
kinge, Kronoberg, Gotland, Jönköping och Skåne), SAMLA Sverige kring innova-
tioner i livsmedelssektorn, EU-nätverket ERRINs arbetsgrupp för bioekonomi 
och livsmedel, samt LRF Sydosts deltagande i LRF:s nationella livsmedelsgrupp. 

n  Samhället förändras och vi ska ta vara på möjligheterna att utveckla nya nischer.

Utfall 
Här redovisas några exempel på genomförda aktiviteter till stöd för nya eller 
små nischer. 

n Baljväxter – medverkan i forskningsprojekt kring utveckling av nya  
 produkter och användningsområden
n Exceptionell råvara, får och lamm – en nationell pilot. 
n Frukt, bär, grönsaker och bin - treårigt projekt med fokus på förädling och  
 produktutveckling hos små företag. 
n Landbaserat vattenbruk – utbildning för potentiella odlare samt handbok  
 ”Fisk i hus”. 
n Lufttorkat – manual för lufttorkning av kött. 
n Länsnätverk för ekologisk hållbarhet, kompetensutveckling och rådgivning. 
n Sötpotatis – odlingsförsök i samarbete med SLU m. fl.. 
n Vilt – kartläggning av tillgång och efterfrågan på vilt i länet

https://www.slu.se/ew-nyheter/2017/1/baljvaxter/
https://www.lrf.se/mitt-lrf/nyheter/sydost/2018/09/exceptionell-ravara-far-och-lamm/
https://refarmlinne.se/fisk-i-hus/
https://refarmlinne.se/fisk-i-hus/
https://regionkalmar.se/samarbetsportalen/regional-utveckling/naringsliv/livsmedelsstrategi/nyheter-for-livsmedelsutveckling/manual-for-lufttorkning/
http://www.jordbruksverket.se/uppdrag/insatserforlivsmedelsstrateginparegionalniva/nationellsamordningavarbetetmedregionalalivsmedelsstrategier/inspirerandeexempel/arsvenskodladsotpotatisenframtidsbransch.4.6c1a11e616d86b7fe1cc408a.html
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n Vi ska också nyttja digitaliseringens möjligheter på bästa sätt.

Utfall (exempel) 
Länets digitala agenda har uppdaterats och innehåller ett trettiotal prioritera-
de aktiviteter för att Kalmar län ska kunna nyttja digitaliseringens möjligheter 
på bästa sätt. Flertalet av dessa är relevanta också för livsmedelsbranschen. 
Projektet Livsmedelsutveckling Sydost har erbjudit ett femtontal livsmedelsfö-
retag en digital expert, vilket i sin tur lett till att flera företag gått vidare med 
digitala utvecklingsprojekt. 
Flera REKO-ringar har etablerats i länet – ett exempel på att digitaliseringen 
ger nya lösningar och affärsmodeller. Ett annat exempel på nya digitala affärs-
modeller är appen Karma, som idag finns i Kalmar län. Appen gör det möjligt 
att, till ett reducerat pris, köpa bra mat som blivit över från restauranger, café-
er och matbutiker. 
 

n Genomförandet av länets livsmedelsstrategi kräver dessutom att samtliga 
     sektorer avsätter resurser för det fortsatta arbetet.

Utfall (exempel)
Hållbar tillväxt kräver framförallt att branschen själv avsätter resurser, men of-
fentlig sektor kan stötta utvecklingen. Här är några exempel på offentligt avsat-
ta resurser för utveckling av länets livsmedelsbransch åren 2016 – 2019. EU:s 
landsbygdsprogram rymmer cirka 530 miljoner kronor för Kalmar län. Cirka 30 
miljoner kronor har satsats från annan offentlig finansiering, från EU eller från 
nationella medel. Därtill kommer egna insatser från en rad offentliga aktörer.  
n  EU
 n  Länsstyrelsen beslutar via landsbygdsprogrammet om ett stort antal 

 investeringsstöd till bland annat primärproduktions- och förädlings 
 företag. Inom dessa två områden har man, under denna program- 
 period som startade 2014, hittills beviljat cirka 162 miljoner kronor i  
 företagsstöd till 201 företag. 
n  EUs regionala fond för Småland och öarna har delfinansierat projektet 
 Livsmedelsutveckling Sydost med 6,5 miljoner kronor. 
n  Europeiska socialfonden har delfinansierat projekten Kompetensråd  
 Mat och Smart Industri Kalmar län med knappt 13 miljoner kronor.  
 Det sistnämnda projektet innehåller utbildningar som erbjuds även till  
 livsmedelsindustrin. 

n  Region Kalmar län har beviljat 5,4 miljoner kronor från länets regionala 
 utvecklingsmedel till olika projekt. Ibland har dessa pengar använts 
 tillsammans med ovanstående EU-medel. 
n  Från och med 2016 är det tillåtet att ge s.k. företagscheckar till livsmedels- 
 företag. Fram till 2018 har Region Kalmar län delat ut nära 40 företags- 
 checkar, till ett värde av drygt 2 miljoner kronor.  
n  Nationell nivå, övrigt: År 2018 fick samtliga regioner 2 miljoner kronor 
 vardera för arbetet med regionala livsmedelsstrategier. Dessutom har
 Jordbruksverket medfinansierat ett projekt med 0,7 miljoner kronor. 

Framgångsfaktorer 
Länets livsmedelsstrategi lyfter också fram ett antal framgångsfaktorer – ny-
tänkande, kompetens, effektivitet, hållbarhet, stolthet och företagsamhet. 
Dessa finns med som viktiga utgångspunkter genom hela genomförandet. 
 

https://www.regionkalmar.se/Documents/Samarbetsportalen/Regional%20utveckling/Publikationer/Digital%20omst%C3%A4llning/Digital%20agenda/Regional%20digital%20agenda%202019-2020-RKL.pdf
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Prioriterade åtgärder
 - uppföljning

Livsmedelsstrategi för Kalmar län 2016-2025 innehåller sex prioriterade åt-
gärder som har bedömts som strategiskt viktiga för att nå målet om att fler 
människor i världen ska välja livsmedel från Kalmar län och om att bran-
schen, långsiktigt och hållbart, ska öka sin konkurrenskraft, produktivitet 
och innovationsförmåga.  

Här redovisas en uppföljning av dessa sex åtgärder, d.v.s. en kort beskrivning av 
respektive åtgärd, utfallet t.o.m. 2019 samt framgångsfaktorer och utmaningar. 

ÅTGÄRD 1 | Bilda ett råd för kompetensförsörjning och Mat-college
Så här beskrivs den prioriterade åtgärden i livsmedelsstrategins populärversion: 

Vi ska bilda ett Kompetensråd Mat Kalmar län samt undersöka möjligheterna 
att utveckla ett Mat-college. 
Kompetensrådet ska bidra till att de utbildningar som erbjuds, från gymna-
sienivå och uppåt, blir bättre anpassade till branschens behov i hela livs- 
medelskedjan.
Kompetensrådet ska också undersöka möjligheterna att utveckla ett Mat- 
college. Ett ”college” är ett kvalitetscertifierat system för att förbättra kvali-
tén och höja statusen på befintliga och nya utbildningar. Mat-college bygger 
på ett direkt engagemang från näringslivet. Kalmar län skulle kunna bli bland 
de första i landet med att utveckla ett sådant. 

Utfall
Länets regionala utvecklingsstrategi (RUS) blev klar 2017. I denna finns det tre 
perspektiv som löper rakt igen samtliga fyra prioriterade utvecklingsområden. 
Kompetensförsörjning är ett av dessa, då kompetens finns med som en utma-
ning/möjlighet på flera håll och inom ett antal områden. Under våren 2019 
konkretiserades behoven och insatserna via ett handlingsprogram för kompe-
tensförsörjning, som kommer att ligga till grund för gemensamma arbetet de 
närmaste åren. Förslaget till handlingsprogram remissbehandlades sommaren 
2019. 

Det pågår en rad insatser runt om i länet. Exempelvis pågår det ett samarbete 
med Arbetsförmedlingen i deras prognosarbete löpande under året. Vi har 
tagit fram branschanalyser för Kalmar län och vi samverkar med våra grannlän, 
branschorganisationer, utbildningsaktörer samt näringslivsföreträdare i kom-
munerna. 

Under 2018 genomfördes en kartläggning av kompetensbehoven inom livs-
medelsbranschen. Det framkom att livsmedelsindustrin liksom all tillverk-
ningsindustri redan har drabbats av kompetensbrist. Branschen redovisar 
i flera fall svårigheter att rekrytera nya kompetenta medarbetare framöver. 
Detsamma gäller flera av livsmedelskedjans övriga led. I samband med detta 
sammanställdes också en del  underlagsfakta om förvärvsarbetande och sys-
selsatta. 

https://regionkalmar.se/Documents/Samarbetsportalen/Regional%20utveckling/Kompetensförsörjning/Kompetensbehov%20inom%20livsmedelsbranschen%20i%20Kalmar%20län%2020181206_low.pdf
https://regionkalmar.se/Documents/Samarbetsportalen/Regional%20utveckling/Kompetensförsörjning/Kompetensbehov%20inom%20livsmedelsbranschen%20i%20Kalmar%20län%2020181206_low.pdf
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMTM2MmZmMjgtMjQ5My00ZjNkLTk1NWItYTg0YjM3N2RmMjkyIiwidCI6ImU2YTYyMDM1LWViMmMtNDI2YS1iODJhLTMyMWIyNzQ3NzVkYSIsImMiOjh9
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Arbetsförmedlingen har ökat farten på sin arbetsmarknadsutbildning Restau-
rang grund kock/kallkök och servering för att utbilda fler elever och på flera or-
ter i Kalmar län. Detta är ett steg i rätt riktning, utifrån den brist på kockar som 
nu råder. Arbetsförmedlingen driver också, tillsammans med LRF nationellt, 
projektet ”Mer mat – fler jobb” och har bl.a. en projektledare i vår region. 

Region Kalmar län har, tillsammans med lokala företag och en utbildningsan-
ordnare, initierat ett arbete för att starta en YH-utbildning för livsmedelsindu-
strin och med fokus på kött, chark och fågel. Förslaget förankras under 2019 i 
nationella branschorganisationer. Diskussioner pågår också kring en uppdrags-
utbildning för certifierade medarbetare för livsmedelsindustrin. 

Hushållningssällskapet genomförde såväl år 2018 som år 2019 två arbets-
marknadsdagar för de gröna näringarna, en i norra länet och en i södra länet. 
Ambitionen är att denna aktivitet ska återkomma regelbundet. 

Länsstyrelsen genomför ett stort antal kurser och enskilda rådgivningar inom 
miljö och klimat för markägare och lantbrukare. Olika insatser genomförs för 
att bidra till en ökning av ekologisk produktion och för ett rikt odlingslandskap 
som gynnar den biologiska mångfalden. Länsstyrelsens kurser och rådgivningar 
bidrar till uppfyllandet av både den nationella och regionala livsmedelsstrategin.

Gymnasieprogrammen inom naturbruk respektive restaurang och livsmedel har 
haft ett lågt söktryck. År 2019 är situationen något bättre när det gäller sökande 
till naturbruksprogrammet, medan intresset för restaurang- och livsmedelspro-
grammet är sämre. Att utveckla ett matcollege kräver en relativt stor arbetsinsats, 
i samarbete med andra regioner och nationella aktörer. Länet har ännu inte haft 
tillräckliga resurser för att gå vidare med ett sådant arbete.
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Förslaget till handlingsprogram för kompetensförsörjning i Kalmar län är ute 
på remiss under år 2019. Där prioriteras insatserna till bristyrken, samt till re-
gionens profilområden. Livsmedel räknas som ett sådant profilområde.  För-
slaget till handlingsprogram innehåller också ett antal prioriterade aktiviteter 
med direkt inriktning mot livsmedel, nämligen 
n Öka antalet yrkesinriktade utbildningar. Uttalade behov finns inom besöks- 
 näring, livsmedel och vård och omsorg
n  Bidra till att utveckla kunskapsmiljöer inom exempelvis e-hälsa, vatten och  
 livsmedel
n Undersöka möjligheterna att starta ett livsmedelscollege eller på annat sätt  
 utöka samarbetet mellan naturbruks- och restaurangutbildningar på gym- 
 nasienivå

Framgångsfaktorer och utmaningar
Sysselsättningsutvecklingen varierar mellan olika delbranscher och oavsett kon-
junkturläge behöver företagen rekrytera nya kompetenta medarbetare framöver. 
Dels ska pensionsavgångar i varierande grad ersättas, dels kommer olika delbran-
schers utveckling att kräva fler anställda. 

Gymnasieskolornas yrkesprogram med livsmedelinriktning levererar idag endast 
en bråkdel av kommande behov. Yrkesgymnasierna har låg status och det gäller 
i förlängningen också de yrken som är förknippade med livsmedelsbranschen. 
Yrkesinriktade gymnasielinjer såsom restaurang- och livsmedelsprogrammet och 
naturbruksprogrammet håller en låg status bland både elever och föräldrar. Åt-
gärder för att attrahera fler elever till utbildningarna är därför oerhört viktiga. Att 
tillvarata och utbilda nyanlända och vuxna arbetslösa är avgörande för fortsatt till-
växt inom branschen. 

Yrkeshögskoleutbildning är också ett viktigt komplement som behöver stärkas. Yr-
kesvux har stor potential men också stora utmaningar. Det är för få ansökningar 
trots att dessa utbildningar leder till jobb och detta gäller framförallt lantbruk- och 
trädgårdsutbildningar

Linnéuniversitetets program för nutrition och livsmedelsvetenskap har under någ-
ra år haft ett lågt söktryck, men på senare tid syns en svag ljusning. Livsmedels-
studenterna får relevanta jobb efter avslutad utbildning. Det finns också ett ökat 
intresse för livsmedelsbranschen från Linnéuniversitetets övriga forskare och stu-
denter från andra ämnesområden, men det gäller att få till matchningen.

För att genomföra insatserna i det kommande handlingsprogrammet för kompe-
tensförsörjning i alla branscher krävs samhandling, där flera aktörer gemensamt 
arbetar mot ett uppsatt mål med konkreta insatser och aktiviteter. Alla insatser 
kommer att kräva medverkan och engagemang från flera parter och arbete kom-
mer också att följas upp gemensamt.

Det är önskvärt att föra samman de utbildningar som vänder sig till primärproduk-
tion, förädling och slutkonsumtion på ett bättre sätt än idag. Det skulle t.ex. kunna 
ske i form av ett matcollege, men det finns naturligtvis också andra sätt att arbeta 
i samma riktning. Tanken med ett matcollege är att knyta de gymnasieprogram 
som har koppling till mat närmare varandra. Collegekonceptet innebär också en 
aktivare medverkan från arbetsgivare/bransch. På lång sikt skulle det kunna bidra 
till att höja statusen på branschens olika yrkesgrupper.
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ÅTGÄRD 2 | Inkludera livsmedelsbranschen i det företagsstödjande systemet 
Så här beskrivs den prioriterade åtgärden i livsmedelsstrategins populärversion: 

Vi behöver stärka entreprenörskap och nyföretagande inom livsmedelssek-
torn. Vi ska därför se till att länets livsmedelsföretag får tillgång till hela det 
företagsstödjande system som redan finns och på samma villkor som alla 
andra företag  – rådgivning, stöd till nystarter, investeringsstöd, innovations- 
finansiering, exportrådgivning och mycket annat. 
Vi ska också göra det möjligt för länets livsmedelsföretag att nyttja det före-
tagsstöd som administreras av regionförbundet, samt åstadkomma en 
bättre samordning mellan regionförbundets och länsstyrelsens stöd.

Utfall
Det finns ett ökat intresse för livsmedelsbranschen bland länets företagsstöd-
jande organisationer och länets livsmedelsföretag har idag en tydligare kopp-
ling till det företagsstödjande systemet. 

Några exempel: 
År 2015 fick regionförbundet inte dela ut konsultcheckar till livsmedelsföretag. 
Tack vare länets diskussioner med nationella myndigheter, samt en ändring i 
EU:s regelverk, är det numera möjligt att bevilja konsultcheckar också till för-
ädlingsföretag inom livsmedelssektorn. Under åren 2016-2018 har ett fyrtiotal 
konsultcheckar delats ut till företag inom livsmedsbranschen.   

Projektet Innovativ tillväxt i Kalmar län involverade inte livsmedelsbranschen 
i någon högre grad. Kalmar län är också pilot i ett Livsmedelsföretagen ingår i 
ALMI:s innovationsarbete generellt, på samma sätt som andra branscher. Man 
har också jobbat specifikt med livsmedelsföretag i aktiviteten Tillväxtlyft Livs-
medel, en delaktivitet inom projektet Livsmedelsutveckling Sydost. Livsmed-
elsföretagen är idag proportionellt representerade bland de företag ALMI mö-
ter, d.v.s. de motsvarar ungefär en tiondel av företagen. Handel och restaurang 
är något mer representerade än förädlingsledet. 

Kalmar Science Park har ännu inte haft några ”case” från livsmedelssektorn, 
men har beredskap för detta. Man har konstaterat att livsmedel är en sektor 
som man idag ”inte ser”. Kalmar Science Park har nyligen inlett ett samarbete 
med Krinova och Foodinova, som bl.a. har ett nationellt uppdrag från Vinno-
va. På så sätt hoppas man bättre kunna lotsa livsmedelsidéer vidare till rätt 
kompetens. Länet deltar också i en nationell pilot om innovationsutveckling 
av livsmedelsföretag. 

Länsstyrelse och den regionala utvecklingsförvaltningen träffas kontinuerligt, 
för bästa möjliga samordning mellan olika stöd och insatser. 

Framgångsfaktorer och utmaningar
Kalmar Science Park arbetar på uppdrag av sju kommuner i södra länet. Mot-
svarande roll finns inte på samma sätt i norra länsdelen. Detta gäller generellt 
och inte specifikt för livsmedelsbranschen. 

Arbetet med länets livsmedelsstrategi har nått ut, gett ny kunskap och ibland 
fungerat som en ögonöppnare. Idag möts näringen av en helt annan attityd än 
för några år sedan. Det gäller politiker, företagsstödjande organisationer m. fl. 
som idag ser livsmedelsproduktion som en egen, och intressant bransch. Det 
ger näringen självförtroende.

Intresset från kommunernas näringslivsansvariga varierar och det är önskvärt 
att livsmedelsbranschen inkluderas än mer i kommunernas näringslivsarbete.
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ÅTGÄRD 3 |  Proteiner i fokus - bygg en plattform för forskning, innovation  
 och utveckling  
Så här beskrivs den prioriterade åtgärden i livsmedelsstrategins populärversion: 

Vi behöver kraftsamla och samordna resurser och insatser när det gäller  
nytänkande, kreativitet, innovation och produktutveckling i regionens livs- 
medelssystem. Vi ska därför utveckla den livsmedelsrelaterade forskningen 
kopplad till regionen – vid Linnéuniversitetet och andra akademier eller 
institut. Vi ska också skapa en plattform för innovation och utveckling för ett 
av länets verkliga styrkeområden – produktion och förädling av proteinrika 
varor som kött, mjölk, ägg, baljväxter, fisk och skaldjur. En sådan plattform 
ska vara en länk mellan forskning och bransch och ge ökat förädlingsvärde, 
ökad förnyelseförmåga och ökat företagande i hela kedjan ”från jord till 
bord”.  Detta till konkret nytta för livsmedelsbranschen i vår del av Sverige.
Det handlar inte om att bygga ett fysiskt centrum utan om en samverkans- 
plattform som samlar kompetens och kopplar ihop forskning med produk-
tion och entreprenörskap.

Utfall
Linnéuniversitetet har sedan 2015 en professur i nutrition, vilket har lett till 
ökad forskning inom ämnet och då speciellt med inriktning mot baljväxter. 
Forskargruppen har utökats och är idag en internationell forskargrupp. Diskus-
sioner har också förts kring en professur inom köttvetenskap och köttkvalitet, 
utan att kunna realiseras. 

Länet har också utvecklat kontakterna med andra forskningsaktörer - Sveriges 
Lantbruksuniversitet, forskningsinstitutet RISE m.fl. Idag finns också ett nät-
verk med innovationsaktörer inom livsmedelsområdet i hela landet – SAMLA 
Sverige. 
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Projektet Livsmedelsutveckling Sydost delfinansieras av EU:s regionala fond för 
Småland och öarna och pågår 2016 – 2019. Det är ett samarbete mellan ALMI, 
Hushållningssällskapet, LRF Sydost, Länsstyrelsen Kalmar län, Region Kalmar 
län (tidigare Regionförbundet) och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Pro-
jektet stöttar små och medelstora livsmedelsföretag i deras arbete för hållbar 
förnyelse och målet är att bygga en långsiktig plattform för denna verksamhet. 
Under projektets tre första år har man haft personlig kontakt med cirka 300 fö-
retag. Man har bl.a. erbjudit livsmedelsföretagen stöd i deras digitala utveck-
ling liksom i export, sälj och marknad. Projektet har stöttat utvecklingen av nya 
produkter, t. ex. falafel och öländsk hummus på gula ärtor samt lufttorkade 
charkprodukter. Projektet har också tagit fram fördjupningar inom områdena 
digitalisering, export, forskningsanknytning och internationella samarbeten. 

Rapporten Mat och hälsa i Kalmar län beskriver regionens råvaror ur ett häl-
soperspektiv samt trender inom hälsa och möjligheter för fler hälsosamma 
livsmedel. Den förmedlar fakta och forskningskunskap på ett tillgängligt sätt 
och hjälper företagen att hitta hälsosamma argument för sina produkter eller 
inspiration till produktutveckling i hälsosam riktning. 

Region Kalmar län m.fl. har tagit fram en handbok för start av recirkulerande 
fiskodling (RAS) inomhus. Man har också tagit fram en utbildningsplan samt 
genomfört en utbildning för intresserade fiskodlare. Några odlingar kommer 
att realiseras. 

”Mer mat – fler jobb” är ett nationellt projekt som drivs av LRF centralt. En del 
i detta är att KRINOVA, som är Sveriges enda mat-inkubator, genomför en pilot 
kring innovationsutveckling av livsmedelsföretag. Fem företag från Kalmar län 
ingår i denna pilot, tillsammans med fem företag från Dalarna. Om piloten blir 
framgångsrik kommer metoden att erbjudas fler företag framöver.

Länsstyrelsen har under 2018 och 2019 deltagit i ett projekt för provodling av 
sötpotatis. Projektet har drivits av Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp och 
genomförts på Hushållningssällskapets försöksstation i Torslunda på Öland. 
Under säsongen 2020 planeras odling ute hos lantbrukare samt insatser för 
att utveckla användningen av sötpotatis.

Framgångsfaktorer och utmaningar
Primärproduktionen är stor i Kalmar län. Då är den kunskap som genereras på 
Sveriges Lantbruksuniversitet av stor vikt. SLU finns idag i Umeå, Uppsala, Ska-
ra 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. Samarbetet med SLU behöver stärkas och utvecklas och 
det är önskvärt med en tydligare närvaro i vår region. 

Kalmar län är starkt inom animalieproduktion med kött, mjölk och ägg som 
stora produktgrupper. Regionen skulle ha nytta av en förstärkt och tillämpad 
forskning kring produktion och utveckling av dessa produktgrupper. Det har 
förts diskussioner om att kunna inrätta en professur kring animaliska protei-
ner, men dessa tankar har hittills inte kunnat realiseras.  

När det gäller Livsmedelsutveckling Sydost har det täta samarbetet mellan 
parterna varit en viktig framgångsfaktor. Fokus på direkta företagskontakter 
och målgruppsanpassade erbjudanden är andra framgångsfaktorer i projek-
tet, liksom nätverksbyggande också utanför regionen och en aktiv omvärlds-
bevakning. 

https://regionkalmar.se/samarbetsportalen/regional-utveckling/naringsliv/livsmedelsstrategi/livsmedelsutveckling-sydost/livsmedelsutv-sydost-2/livsmedelsutveckling-sydost/
https://regionkalmar.se/samarbetsportalen/regional-utveckling/naringsliv/livsmedelsstrategi/nyheter-for-livsmedelsutveckling/lanets-forutsattningar-for-livsmedelsexport/
https://regionkalmar.se/Documents/Samarbetsportalen/Regional%20utveckling/N%C3%A4ringsliv/Livsmedel/Mat%20och%20h%C3%A4lsa%20i%20Kalmar%20l%C3%A4n.pdf
https://refarmlinne.se/fisk-i-hus/
https://refarmlinne.se/fisk-i-hus/
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Alla företag har inte heller ambitionen att växa, vilket är en utmaning i sig.

Samverkan inom och mellan näringsliv, offentlig sektor, utbildning och forsk-
ning måste breddas för att skapa ett innovativt och kreativt klimat som kan 
öka konkurrenskraften. Livsmedelsföretagens kontakt med akademi, studen-
ter och forskning behöver stärkas. Kunskapen från forskning och akademi 
kommer inte ut till företagen i tillräcklig grad. Vi behöver underlätta för våra 
livsmedelsföretag att ta del av ny och relevant forskningskunskap. Det kan t. 
ex. ske genom att paketera och målgruppsanpassa korta sammanfattningar 
av intressant forskning, samt genom att hjälpa till att etablera direktkontakt 
mellan företag och forskare. 

När det gäller internationellt samarbete är bedömningen att regionens bästa 
förutsättningar för att söka partnerskap med fokus på innovation och utveck-
ling framförallt finns på proteinområdet och då kanske inom baljväxter, efter-
som vi har unika regionala förutsättningar på det området som både innefattar 
odlings- och forskningskompetens. Regionens beroende av animalieproteiner 
(produktionen) 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). 

Livsmedelsstrategin lyfter fram vikten av att arbeta i hela kedjan ”från jord 
till bord”. Då är EU:s regelverk en utmaning, eftersom det stöd som delas ut 
av regionala fonden inte får användas för att utveckla företag i primärledet. 
Detta försvårar aktiviteter för att knyta ihop och utveckla hela livsmedelsked-
jan. Stöd till primärproducenter finns hos Länsstyrelsen genom landsbygds-
programmet.

Begreppet ”innovation” kan tolkas olika brett eller smalt. Vi vill, i arbetet med 
att utveckla länets livsmedelsbransch, verka inom den breda tolkningen. Där-
för är det bra att istället använda begreppet ”förnyelse”.

Detaljhandeln är idag styrande när det gäller innovation i form av nya produkter/
produktutveckling. Ett företag som har en ny idé riskerar att detaljhandelskedjan 
istället utvecklar motsvarande produkt som eget varumärke. Konsekvensen blir 
att företagen inte blir proaktiva, utan istället väntar på att det ska komma en 
beställning från kunden.

Många företagare har så fullt upp med den dagliga verksamheten att man har 
svårt att få tid till viktigt utvecklingsarbete. Detta gäller för livsmedelsföretag 
såväl som för andra företag. Då blir en viktig fråga hur stödjande funktioner 
ska nå ut till de företag som aldrig hinner söka kontakt. ”Fotarbete” i form av 
företagsbesök är en viktig framgångsfaktor. Livsmedelsutveckling Sydost är ett 
exempel på detta arbetssätt. Dock är det många aktörer, så det krävs koordi-
nering och samordning av företagskontakterna.
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Det är många aktörer som vänder sig till livsmedelsbranschen (och andra bran-
scher) i frågor kring förnyelse. Det är svårt för företag, näringslivschefer och 
andra att hitta rätt i det företagsstödjande systemet. Vi behöver tydliggöra 
systemet, vilka delar som finns, vad som görs idag och hur de kan länkas till 
varandra. 

Vi har haft en stark högkonjunktur i ett antal år och måste vara beredda på de 
utmaningar som kommer när konjunkturen vänder. 

Projektet Livsmedelsutveckling Sydost erbjuder omvärldsanalyser och trender 
inom livsmedelsbranschen. Detta är mycket uppskattat.

Linnéuniversitetets kommande kunskapsmiljöer kan bli en stor möjlighet när 
det gäller utveckling av hållbara värdekedjor kring mat från Kalmar län. 
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ÅTGÄRD 4 | Etablera en nationell mötesplats för Mat & Livsmedel
Så här beskrivs den prioriterade åtgärden i livsmedelsstrategins populärversion: 

Vi ska etablera en livsmedelskonferens i anslutning till Ölands Skördefest  
 - en nationell mötesplats för näringsliv och offentlig sektor där livsmedels- 
 produktion, livsmedelsförädling och den nationella strategin står i fokus. 

Utfall
De tre huvudmännen bjöd in till en första nationell konferensen i september 
2015. Då presenterades livsmedelsstrategin för Kalmar län, som en av landets 
första regionala strategier. Medverkande var dåvarande landsbygdsminister, 
rektor på SLU m.fl. och deltagarna kom från stora delar av landet. Deltagarna 
fick också erbjudande om utbudet under Ölands Skördefest och möjligheten 
att stanna kvar efter konferensen och ta del av skördefestens alla aktiviteter. 
Regionens mat presenterades, då lunchen utformades som en matvandring. 

2016 års konferens presenterade talare på nationell nivå, medan deltagarna 
var mer regionala. Fokus låg på lokal och regional matidentitet och länets ter-
roiratlas väckte stor uppmärksamhet.

2017 gjordes ett intressant program men arrangemanget fick ställas in, då allt-
för få deltagare anmälde sig.

Livsmedelsstrategins styrgrupp har därefter beslutat om ett ändrat upplägg. 
Istället för att ha ambitionen att etablera en nationell mötesplats anordnas två 
regionala arrangemang varje år – en kunskapsdag under våren och ett rådslag 
under hösten. 

Framgångsfaktorer och utmaningar
Arbetet 2015 startade med en inventering av då aktuella livsmedelsrelaterade 
konferenser och konstaterade att det fanns ett brett utbud både geografiskt, 
tidsmässigt och innehållsmässigt. Vi förstod att det inte skulle bli enkelt att 
locka deltagare, men bedömde att ett ambitiöst program i kombination med 
mervärdet av Ölands skördefest skulle vara intressant. 

Erfarenheterna från tidigare Matlandet-konferenser i Borgholm, samt från de 
nationella konferenserna år 2016 och 2017 tyder på att nationella aktörer och 
nationella medarrangörer är en framgångsfaktor om man vill locka deltagare 
från en större geografi än den egna. 

Geografin i sig kan vara en utmaning. Öland har många värden, men är inte 
helt enkelt att nå från storstadsregionerna. 
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ÅTGÄRD 5 | Utveckla länets matidentiteter
Så här beskrivs den prioriterade åtgärden i livsmedelsstrategins populärversion: 

 Starka matidentiteter ger mervärde och ökar möjligheterna att utveckla och  
 sälja goda produkter från Kalmar län. Vi ska undersöka möjligheten att  
 genomföra ett pilotprojekt kring utveckling av en utvald och unik kulinarisk  
 produkt. Vi planerar också att ordna en separat utlysning av projektmedel,  
 med syfte att stötta projekt som utvecklar länets matidentiteter. 

Utfall
Utveckling av länets matidentitet är en ständigt pågående process som föränd-
ras över tiden. Nya smaker, nya vanor och nya produkter bidrar till att utveck-
la den regionala matidentiteten och skapa nya kulinariska produkter till den 
regionala särarten. I Kalmar län finns det en stark stolthet och ett värnande 
om de äldre historiska rätterna så som den öländska kroppkakan, den små-
ländska ostkakan, isterband eller hyttsill. Att värna det historiska och utveckla 
det nya är viktiga insatser för att stärka och utveckla Kalmar län till en välkänd 
livsmedelsregion av högsta klass. Det betydande matintresse som lockar till 
resande och upplevelser med mat som viktig ingrediens ställer också nya krav 
på leverantörer inom besöksnäringen i länet. Besökarna vill veta bakgrund 
och historia som en del av upplevelsen. Målet är att så många som möjligt 
ska kunna berätta som matambassadörer för länets matarv och genuina livs- 
medelsproduktion. 

Som ett steg i att bevara och utveckla de starka traditionerna som finns i  
Kalmar län kring matidentitet tog Länsstyrelsen 2016 fram en terroiratlas, 
”Smaken av östra Småland och Öland – en terroiratlas över Kalmar län som ku-
linarisk region”. Terroiratlasen är en fantastisk kunskapsbas för att identifiera 
vår regions speciella karaktär ur ett kulinariskt perspektiv, vilka egenskaper i 
vår region som gjort att vi har fått en viss mattradition och hur livsmedelsut-
vecklingen har sett ut i länet sedan 1800-talet och fram till millenniumskiftet. 
Terroiratlasen har fått ett varmt mottagande och har presenterats för ett stort 
antal personer och föreningar. Bland annat har samtliga restaurangskolor fått 
ta del av atlasen. Marknadsföring har gjorts i projektet MatKul, i samverkan 
med LRF. Terroiratlasen har tryckts i 3 500 exemplar och nu finns det behov av 
nytryck. Inför nytryckning kommer länsstyrelsen att uppdatera atlasen. 

Sedan livsmedelsstrategin antogs hösten 2015 har Länsstyrelsen Kalmar län 
aktivt jobbat med att bygga upp en bred projektstruktur som spänner över 
flera olika livsmedelsområden som är viktiga för utveckling av länets matiden-
titet, både ur ett bevarande av vårt historiska arv samtidigt som vi ska bidra 
till en utveckling av länets nya matidentitet.  Dessa projekt verkar både för att 
uppfylla länets del av den nationella men även regionala livsmedelsstrategin.  

Några exempel på uppstartade projekt är:
n  Livsmedelslyftet – utvecklingsprojekt som ska bidra till ökad samverkan 
 mellan privata och offentliga aktörer på både regional och lokal nivå  
 kopplat till att uppnå målen i den nationella livsmedelsstrategin. 
n  Primärlyftet – treårigt projekt som syftar till att stötta små primärprodu- 
 center till en ökad omsättning. 
n Matkul – informationsprojekt för att sprida och synliggöra vårt historiska  
 matarv i länet, kopplat till länets terroiratlas. Länsstyrelsen kommer nu att 
  fortsätta spridningen av terroiratlasen i ett nytt projekt, MatKul 2.0.
n Kartläggning vilt – kartläggning av hur tillgång och efterfrågan ser ut inom 
 vilt och vilka förädlingsmöjligheter som finns kopplat till vilt. 

https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/tjanster/publikationer/broschyrer-foldrar/smaken-av-ostra-smaland-och-oland---en-terroiratlas-over-kalmar-lan-som-kulinarisk-region.html
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/tjanster/publikationer/broschyrer-foldrar/smaken-av-ostra-smaland-och-oland---en-terroiratlas-over-kalmar-lan-som-kulinarisk-region.html
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/tjanster/publikationer/broschyrer-foldrar/smaken-av-ostra-smaland-och-oland---en-terroiratlas-over-kalmar-lan-som-kulinarisk-region.html


LIVSMEDELSSTRATEGI FÖR KALMAR LÄN 2016 – 2025

20

Länsstyrelsen driver även aktivt flera andra projekt för att utveckla länets pri-
märproduktion och förädling inom bland annat frukt, bär och grönsaker och 
biodling. I ett av projekten ingår utveckling av biodling och förädlade produk-
ter från den. Det är en idag viktigt att gynna våra pollinerare men även att för 
bin få en balans mellan vilda och tama bin.

2018 startade försöksodling av en ny produkt för regionen, nämligen sötpo-
tatis, med lyckat resultat. Ytterligare en utveckling kommer att genomföras 
med provodlingar av gamla kulturväxter och spannmål då det finns en ökad 
efterfrågan på denna typ av produkter och av sorter som i större utsträckning 
klarar av klimatförändringarna med torrare klimat. 

Länsstyrelsen arbetar också aktivt med viltfrågan, framförallt med fokus på 
vildsvin och gäss, men även övrigt vilt. Arbetet omfattar hela viltkedjan från 
skog till bord. Genom en ökad efterfrågan (från konsumenter, restauranger 
och det offentliga köket) av viltkött och förädlade produkter hoppas vi kunna 
bidra till en viltstam i balans och en ökad avsättning av det fällda viltet. 

Länsstyrelsen arbetar också aktivt med kompetensutveckling och enskild råd-
givning inom miljö och klimat där målgruppen främst är primärproducenter. 
Länsstyrelsens projektverksamhet omfattar ca 24 miljoner kronor för kompe-
tensutveckling och ca 10 miljoner kronor för livsmedelsprojekt.

LRF Sydost m. fl. har, som en del i Ölands Skördefest, startat och utvecklat 
Ostfestivalen i Mörbylånga hamn. Ambitionen är att synliggöra svensk osts 
bredd och kvalité. Ostfestivalen startades år 2016 och hade år 2019 cirka 15 
000 besökare. 

ICA Maxi Sydost och LRF Sydost har tillsammans utvecklat varumärket ”Redig 
mat från trakten”, för att långsiktigt stärka och utveckla matmakare och bön-
der i Småland, på Öland och i Blekinge. Butikerna har som mål att inom fem 
år ha 10% närproducerade produkter och att det ska vara självklart för konsu-
menterna att välja Maxi när man ska köpa närproducerat.

”Mat i Världsarvet” är en del av Världsarvsveckan på södra Öland och ett initi-
ativ av Mörbylånga företagsgrupp. Arrangemanget synliggör lokal och regional 
mat, med försäljning, föreläsningar m.m. 

Vi har utvecklat konceptet ”lunchmatvandring”, i samband med regionala och 
nationella konferenser som äger rum i länet. Detta som ett sätt att uppmärk-
samma länets goda produkter, matproducenter och matidentitet. Konferens-
deltagarna får under lunchen vandra runt och smaka på mat från olika delar av 
länet. Konceptet har varit mycket uppskattat och har hittills använts ett tiotal 
gånger. 

Den regionala livsmedelsstrategins tankar om ett projekt kring en unik kuli-
narisk produkt, d.v.s. en produkt och tradition som tack vare historiska och 
geografiska skäl är unik för ett visst område, har ännu inte förverkligats. Läns-
styrelsen har lämnat in en ansökan till Jordbruksverket om projektmedel för 
att kunna bredda och utveckla användningen av den öländska bruna bönan 
– en produkt som  är både geografiskt ursprungsmärkt och Slow-Food märkt. 

https://redigmatfrantrakten.se/
https://redigmatfrantrakten.se/
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Det har inte genomförts någon separat utlysning av projektmedel, med syfte 
att stötta projekt som utvecklar länets matidentiteter.

Det finns ett stort konsumentintresse för lokal och regional mat. Länets kom-
muner har varit olika framgångsrika när det gäller upphandling av lokalt pro-
ducerade livsmedel. Lokala livsmedelsproducenter levererar idag till alla lä-
nets kommuner, men i olika omfattning. 

Framgångsfaktorer och utmaningar
Länets stora livsmedelsproduktion är i sig en framgångsfaktor. Sedan antagan-
det av den regionala livsmedelsstrategin 2015 upplevs ett ökat intresse och 
utbudet av lokala och regionala produkter och vi kan samtidigt se att det finns 
en ökad efterfrågan på att köpa mer lokalproducerat. 

Det blir allt viktigare att kunna leverera mat med en ”berättelse”. I det sam-
manhanget har länets terroiratlas varit en verklig framgång, ett arbete som 
kommer att utvecklas vidare. Se ovan. 

Diversifieringen och många små företag 
inom primärproduktionen eller inom föräd-
ling är en utmaning. Många små företagare 
har svårt att hinna med att vara aktiva i oli-
ka projekt samtidigt som man ska producera 
produkter eller råvaror. Utifrån utmaningen 
och den ökade efterfrågan och diversifie-
ringen av livsmedelssektorn i Kalmar och där 
många företag är små valde länsstyrelsen att 
inte genomföra utlysningar enligt den modell 
som nämns i den regionala livsmedelsstrate-
gin. Man har istället valt att i egen regi driva 
utvecklingsprojekt med fokus på ett flertal 
områden inom livsmedelskedjan. 

En annan utmaning men där det finns en stor 
utvecklingspotential är vilt. Länsstyrelsen 
har genomfört en kartläggning där det fram-
går att det i länet finns en stor stam av vilt, 
främst vildsvin och rådjur. Vilt, främst vildsvin 
och gäss, orsakar i dagsläget stora ekonomis-
ka skador inom lantbruket.  Idag är det svårt 
som jägare att få avsättning för fällda djur, 
det finns ett regelverk som förhindrar eller 
försvårar direkt försäljning. Livsmedelsverket 
genomför en utredning för att försöka för-
enkla avsättningen. Rapporten beräknas vara 
klar under 2019. 

Affärsmannaskapet behöver förbättras hos 
en del av länets livsmedelsföretag, kanske 
särskilt hos de mindre företagen. Samarbete, 
nätverk och ny kunskap kan vara lösningen. 
Samtidigt har många av dessa små företag 
svårt att avsätta tid för utveckling.
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ÅTGÄRD 6 | Genomför länets livsmedelsstrategi tillsammans
Så här beskrivs den prioriterade åtgärden i livsmedelsstrategins populärversion: 

Arbetet med att nå strategins mål kräver samarbete, samordning och kun-
skap. Länets aktörer behöver prioritera, planera och genomföra åtgärder, 
men också följa upp hur arbetet framskrider. Detta görs bäst tillsammans.  
Vi ska därför inrätta en enkel struktur för fortsatt samarbete kring genomför-
andet av länets livsmedelsstrategi, utvärdering och vidareutveckling.  I detta 
ingår att bilda en Styrgrupp Mat Kalmar län med företrädare för branschens 
aktörer, att organisera en kanslifunktion samt att samla hela branschen till 
ett årligt rådslag.
Aktörer från hela kedjan och från olika samhällssektorer behöver också 
mötas kring konkreta lokala frågor. Det är därför önskvärt att också åstad-
komma någon form av forum i var och en av länets tolv kommuner.

Utfall
Arbetet med livsmedelsstrategin drivs gemensamt av tre huvudmän – LRF 
Sydost, Länsstyrelsen Kalmar län och Region Kalmar län. Livsmedelsstrategins 
styrgrupp samordnar arbetet. Den består av ledande representanter för hu-
vudmännen, men också av företrädare för livsmedelskedjans olika sektorer. 
Styrgruppen har också en arbetsgrupp som stöd. Den består av tjänstemän 
från de tre huvudmännen. Landshövdingen är ordförande i styrgruppen och 
sekretariatsfunktion ligger hos Region Kalmar län. Styr- och arbetsgrupp har 
genomfört en studieresa till Skottland. 

De tre huvudmännen bjuder bl. a.  in till ett årligt rådslag, då man presenterar 
de aktiviteter som genomförts under året samt diskuterar kommande åtgär-
der och prioriteringar. Huvudmännen bjuder också in till strategiska samtal 
och träffar inom olika områden och teman. 

Alla tre huvudmännen deltar aktivt i genomförandet av samtliga prioriterade 
åtgärder, på en övergripande nivå men ibland också som ägare av delaktivi-
teter. Huvudmännen har också fördelat samordningsansvaret för de olika åt-
gärderna sinsemellan. Det betyder inte att man ansvarar för genomförandet 
av alla aktiviteter under respektive åtgärd, utan mer att man tar på sig rollen 
att ha en helhetsbild över området. Region Kalmar län har samordningsan-
svaret för åtgärd 1 (kompetensförsörjning), 2 (företagsstödjande systemet), 3 
(forskning, innovation och utveckling) och 6 (genomför strategin tillsammans), 
medan LRF Sydost har ansvarat för åtgärd 4 (nationell mötesplats) och Länssty-
relsen Kalmar län för åtgärd 5 (matidentitet).

Det har hittills inte bildats några lokala livsmedelsforum i länets kommuner, 
enligt förslaget i den regionala strategin. De kommunträffar som genomförts 
kan kanske vara ett steg på vägen. 

Uppdaterade och nya indikatorer redovisas i samband med denna rapport, se 
bilaga 4. 

Det finns ett diskussionsunderlag kring hur en mer samlad kommunikationsin-
sats kring länets livsmedelsstrategi skulle kunna se ut, framtagen av en extern 
konsult.
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Framgångsfaktorer och utmaningar
Nedan diskuteras inte bara framgångsfaktorer och utmaningar kopplade till åt-
gärd 6 inom länets livsmedelsstrategi, utan också ett antal frågor som är av mer 
generell karaktär och som därför inte passar in under respektive åtgärd 1-5. 

Det är viktigt att förmedla kunskap om vad konsumenter och samhälle efter-
frågar. Detta som underlag för strategiska beslut på olika nivåer. Värderingar 
och prioriteringar hos barn och unga är särskilt viktiga, de är ju framtidens 
konsumenter. Hälsa, hållbarhet, ekologiskt, djurvälfärd, svenskproducerat, 
vegetariska/veganska produkter samt animaliska produkter/produktion är ex-
empel på områden som engagerar och intresserar. 

Det finns en diskussion om minskad konsumtion av (rött) kött. Då ligger länets 
möjlighet i att kunna erbjuda kött av bästa kvalitet, ur olika aspekter (smak, 
produkter, miljö, etik osv). 

Vi har fått många nya svenskar, som ger nya möjligheter. Dels som livsmedels-
producenter i hela kedjan från odling och framåt, dels som en ny kundgrupp 
med nya önskemål om grödor och produkter. 

Måltidsturismen utvecklas och en allt större del av matkronan går till restau-
rang. ”Hemester” är ett relativt nytt begrepp. Kommer vi att semestra mer 
på hemmaplan i framtiden och hur kommer det i så fall att påverka länets 
livsmedelsbransch?

Vattenförsörjning och vattenkvalitet kommer att ha en avgörande påverkan 
på utvecklingen av länets livsmedelsbransch, men hanteras i första hand inom 
ramen för andra program och samarbeten.

Digitalisering och artificiell intelligens kommer att ha en stor påverkan på hela 
livsmedelskedjan, såväl som på samhällets övriga delar.  

Ny kunskap är grunden för utveckling och det är därför av största vikt att sprida 
relevant forskningskunskap till våra företag och att öka samverkan mellan akademi 
och livsmedelsföretag. Vi lyfter fram detta i ett separat avsnitt (se sidan 24). 

Det gemensamma arbetet i styrgrupp, arbetsgrupp och projektarbetsgrupper 
är en framgångsfaktor. Samtidigt är det svårt att hitta de mest effektiva former-
na och det kan också vara så att formerna behöver förändras över tid, beroen-
de på vilka aktiviteter som pågår. Det är möjligt att en mindre styrgrupp, med 
de tre huvudmännen, skulle vara effektivare. Eventuellt i kombination med 
någon form av branschråd eller expertgrupp. 

Också bredden i arbetet har varit en framgångsfaktor. Det utåtriktade arbetet 
har bidragit till ökad kunskap om regionen livsmedelsnäring och också till ökad 
stolthet. Det årliga rådslaget samlar företrädare från hela livsmedelskedjan 
och från offentlig sektor.

Arbetet med att genomföra länets livsmedelsstrategi har genom de tre hu-
vudmännen genererat ett stort engagemang och ett stort antal aktiviteter. 
Upplevelsen är dock att det har varit svårt att nå en samlad och integrerad 
marknadsföring och kommunikation av det arbete som läggs ner.  
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Ökad samverkan akademi
 - livsmedelsföretag

Utdrag ur Region Kalmar läns PM ”Samverkan mellan akademi och livs- 
medelsföretag, för ökad innovation och utveckling i Kalmar län”, maj 2019. 
PM:et har tagits fram inom projektet ”Livsmedelsutveckling Sydost”. 

Livsmedelsbranschen i Sverige har en lång resa framför sig för att lyfta sig till 
en FoU-nivå likt den skog, stål och verkstadsindustri redan har. Kalmar län har 
dessutom, med sitt tydliga animaliefokus, en väl så komplicerad situation med 
hänsyn till nya trender och konsumtionsmönster. 

Utan forskning, innovation och utveckling riskerar våra små och medelstora före-
tag att missa det som krävs för att vara konkurrenskraftiga på den allt tuffare mark-
naden. Den enda säkra vägen är att våra företag blir allt mer konkurrenskraftiga 
vad gäller pris, kvalitet, hälsoegenskaper och hållbarhet. Kalmar läns livsmedels-
strategi understryker behoven av regional forskning, det vill säga forskning som 
kan ge kunskap utifrån de skilda förutsättningar som råder i olika delar av landet.

Idag finns inga nationella forsknings- och utvecklingsplaner (FoU) för små och 
medelstora företag. De nationella agendorna, som t. ex. Sweden Food Arena, 
har fokus på storföretagen. De FoU-insatser där regionala samhällsaktörer kan 
bidra bör därför styras mot de små och medelstora företagen.

Samarbete mellan akademi och det omgivande samhället kan beskrivas som en 
samverkstrappa, där steg ett är att lära känna varandra, steg två är att etablera 
samverkan genom studentpraktik och studentarbeten och steg tre är en djupare 
forskningssamverkan. Länets FoU-insatser för livsmedelsbranschen bör anpas-
sas utifrån målgrupper, där företagen klassas enligt denna samverkanstrappa.

De små och medelstora företagen i Kalmar län befinner sig oftast långt från aka-
demin, inte minst gäller det mindre förädlingsföretag och restaurangbranschen. 
Samtidigt kan ett fördjupat samarbete vara avgörande för att företagen ska över-
leva. Det är inte realistiskt att gå direkt till forskningen, d.v.s. det ”tredje trapp-
steget”, utan det är nog så viktigt att etablera en god samverkan på lägre nivåer, 
innan en fördjupad samverkan med forskningsinriktning kan ske.

Kritiska framgångsfaktorer:
n Att forskningsresultaten når ut till företagen på ett begripligt sätt, vilket skapar 
 innovation. 
n Att vi lyckas ställa om vår animalieproduktion till att vara ledande i Europa vad  
 gäller kvalitet, sortimentsbredd, hälsa och hållbarhet.
n Att vi får fram nya och nygamla vegetabiliska råvaror och produkter utifrån  
 våra unika kimatförutsättningar på såväl friland som i växthus.
n Att våra företag kan öka sin produktivitet för ökad konkurrenskraft.
n Att vi samordnar oss och byter erfarenheter med internationella och  
 nationella nätverk, information och kunskap som sedan kanaliseras ut till  
 företagen.
n Att hållbarhetsfrågorna får ett tydligare fokus. Kunskapen måste spridas och  
 konkretiseras, i synnerhet till våra små och medelstora företag.
n Att skapa och stötta utbildningssatsningar samt skapa intresse hos studenter för  
 branschen.
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Prioriterade åtgärder för ökad samverkan mellan akademi och företag:
n Anställa en professionell forskningskommunikatör för regionens företag
n Skapa rundabordssamtal om utvecklingsfrågor
n Integrera livsmedel som en viktig del i Linnéuniversitetets kunskapsmiljöer
n Söka internationell samverkan inom baljväxter
n Jobba för fler studentarbeten till länet
n Undersöka möjligheterna för en integrerad gymnasieutbildning inom naturbruk 
 och restaurang

Intressanta områden för forskning och forskningssamarbeten i Kalmar län: 
n Automation för ökad produktivitet
n Skapa Europas bästa köttproduktion
n Minska vattenförbrukningen
n Öka förädlingen av ägg
n Utveckla måltidsturismen
n Utveckla frilandsodlingen av värmekrävande grödor
n Utveckla köttersättningsprodukter på proteinrika baljväxter
n Öka kompetensen inom köttproduktionen, för framtida innovationer

Hållbarhetsaspekterna ska naturligtvis beaktas i samtliga punkter.
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Bilagor



Vision
Kalmar län ska utvecklas till en välkänd 

livsmedelsregion av högsta klass.

Mål
Fler människor ska välja livsmedel från Kalmar län. Branschen ska,

långsiktigt och hållbart,öka sin konkurrenskraft, produktivitet 
och innovationsförmåga.

FRAMGÅNGSFAKTORER
n Nytänkande
n Kompetens
n Effektivitet
n Hållbarhet
n Stolthet
n Företagsamhet

STRATEGI
n Bygg vidare på det vi redan har
n Samarbeta
n Avsätt resurser
n Nyttja digitaliseringens möjligheter
n Utveckla nya nischer

PRIORITERADE ÅTGÄRDER
1. Bilda ett råd för kompetensförsörjning och Mat-college
2. Inkludera livsmedelsbranschen i det företagsstödjande systemet
3. Proteiner i fokus  – bygg en plattform för forskning, innovation och utveckling
4. Etablera en nationell mötesplats Mat & Livsmedel 
5. Utveckla länets matidentiteter
6. Genomför länets livsmedelsstrategi tillsammans

Denna sida är en mycket kort sammanfattning av det dokument som antogs 2015. 
Det fullständiga dokumentet finns på www.regionkalmar.se/livsmedel.  

http://Denna sida är en mycket kort sammanfattning av det dokument som antogs 2015. Det fullständiga dokumentet finns på www.regionkalmar.se/livsmedel.  
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Bilaga 2 | SWOT analys

STYRKOR
En stor och viktig bransch.
År 2017 omsatte länets livsmedelsbransch cirka 
21 miljarder kronor. Kalmar län ligger på fjärde 
plats i landet när det gäller andelen sysselsat-
ta i livsmedelsbranschen. Då räknas alla delar 
med ”från jord till bord”. I relation till riket är 
det främst i primärproduktionen som Kalmar 
län utmärker sig. Drygt 6 procent av rikets totala 
arbetstillfällen inom primärproduktionen finns i 
Kalmar län.
Flera starka delsystem.
Om man jämför med Sverige som helhet är det 
primär- och förädlingsleden som är relativt störst. 
Den största omsättningen sker i förädlings- och 
slutkonsumtionsledet. Flest nya företag startas i 
slutkonsumtionsledet. 
God konkurrenskraft i branschens aktiebolag.
Goda naturförutsättningar i delar av länet.
Stor besöksnäring.
Vilja och samarbete.
Arbetet inom ramen för livsmedelsstrategin har 
lett till utökat samarbete i kedjan ”från jord till 
bord”.
God tillväxt i flera delar.
En stark förädlingsindustri.

SVAGHETER
Långt från de stora marknaderna.
Svag koppling till forskning, utveckling och innovation.
Varierande lönsamhet i vissa delsystem.
Syns inte i proportion till vår storlek.
Låg digitaliseringsgrad.
Idéer som inte förverkligas.
Den lokala marknaden.
Åkerareal för expansion.
Otillräcklig rådgivning för att växa genom förädling.
En ojämställd och etniskt homogen bransch.

MÖJLIGHETER
Ökat värdeskapande.
Hälsotrenden, samt viljan att köpa svenska eller 
lokala råvaror, har vuxit starkt de senaste åren.
Synliggör regionens starka livsmedelsbransch.
Nytänkande.
Mer svensk mat.
Möt ekotrenden.
Erbjud kvalitetsprodukter.
Arbeta tillsammans i hela kedjan.
Växande besöksnäring och matintresse.
Höj blicken.
Trend: mer vegetariskt, bönor och kyckling.
NYTT: vad den unga konsumenten vill ha
Klimatet förändrar maten.

HOT
Många äldre lantbrukare.
Kompetensförsörjning.
Utvecklingen i Smålands inland.
Global konkurrens.
Trend: Mindre kött och mjölk.
Bristande entreprenörskap.
Klimatet förändrar maten.

Övergödningen.

Kalmar läns livsmedelsstrategi 2016 – 2025 innehåller bl. a.  en relativt omfattande 
SWOT-analys. Mycket är fortfarande aktuellt. Det fullständiga dokumentet finns att hämta 
på www.regionkalmar.se/livsmedel. Här ges endast några korta nulägeskommentarer.

https://regionkalmar.se/Documents/Samarbetsportalen/Regional%20utveckling/Näringsliv/Livsmedel/Livsmedelsstrategi%20för%20Kalmar%20län%202016%20-%202025.pdf
https://regionkalmar.se/samarbetsportalen/regional-utveckling/naringsliv/livsmedelsstrategi/
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Bilaga 3 | Deltagare
i temagrupperna

Daniel Andersson, Kalmar musteri                               
Kristina Bergman, Region Kalmar län

Petter Boye, Linnéuniversitetet
Susanne Bredesjö Budge, Mörbylånga kommun

Louise Carlberg, Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge
Charlotte Eklund-Jonsson, RISE

Mathias Gaunitz, Linnéuniversitetet
Carolina Gunnarsson, Region Kalmar län

Arne Henricsson, IUC i Kalmar
Carina Hjalmarsson, CH Sales & Development

Camilla Håkansson, Region Kalmar län
Kristina Hägg Blecher, Oskarshamns kommun

Thomas Isaksson, Region Kalmar län
Katarina Johansson, Region Kalmar län

Lillemor Jonsén, Länsstyrelsen Kalmar län
Kristina Julin Nyquist, Linnéuniversitetet

Kim Johansson, Kalmar musteri                               

Josefin Jönsson, KLS Ugglarps
Cecilia Kilbride, Länsstyrelsen Kalmar län
Caroline Kindbom-Landtmanson, Norrgärdet natur och lamm
Ana Emilia Klasson, Region Kalmar län
Mathias Larsson, Länsstyrelsen Kalmar län
David Lengström, ALMI Företagspartner Kalmar län
Weine Lindström, Lernia
Mattias Nylander, Region Kalmar län
Anna Carin Pålsson, Länsstyrelsen Kalmar län
Annika Råk, Arbetsförmedlingen
Henriette Smith, Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge
Per-Göran Sigfridsson, LRF Sydost
Max Sirviö, Triberga småbruk                           
Kicki Svensson, Högsby kommun
Anna Tuväng, Ekaryds Gård och andelsjordbruk
Ulrika Welander, Linnéuniversitetet  

Kontaktpersoner
Förnyelse – forskning, innovation och utveckling: 

Carolina Gunnarsson, carolina.gunnarsson@regionkalmar.se
Kompetensförsörjning: 

Katarina Johansson, katarina.johansson5@regionkalmar.se
Regional matidentitet:

Mathias Larsson, mathias.h.larsson@lansstyrelsen.se




