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En strategi - tre huvudmän 
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Växande värde
Livsmedelsstrategi för Kalmar län 2016-2025

Vision: Kalmar län ska utvecklas till en 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

• En nytänkande bransch 

• En kompetent bransch 

• En effektiv bransch 

• En hållbar bransch 

• Ett stolt län 

• Ett företagsamt län

Strategier

• Bygg vidare på det vi redan har – en stark förädlings-

industri, en stark besöksnäring och våra naturförutsättningar.

• Samarbeta i hela kedjan från ”jord till bord”. 

• Avsätt resurser – samtliga sektorer.

• Nyttja digitaliseringens möjligheter.

• Utveckla nya nischer.
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Livsmedelsstrategi - Regional utveckling Kalmar län (regionkalmar.se)

https://utveckling.regionkalmar.se/livsmedel
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Ett långsiktigt arbete, många tillsammans
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Viktiga omvärldsfaktorer

n Globalt: Agenda 2030, IPCC och COP
n EU: Green Deal, Farm to fork och CAP
n Sverige: Nationell livsmedelsstrategi, svensk jordbrukspolitik, ett hållbart livsmedelssystem och ett 

klimatpolitiskt ramverk

n Brukningsvärd jordbruksmark i Kalmar län
n Cirkularitet och delningsekonomi
n Coronapandemin har gett nya insikter
n Energipriser påverkar såväl konsumtion som 

produktion
n Ekologiska produkter
n Elektrifiering av olika samhällssektorer
n Ett ändrat säkerhetsläge
n Förlust av biologisk mångfald
n Klimatfrågan alltmer aktuell

n Kolinlagring och kolinsamling för att nå 
klimatmålen

n Kompetensförsörjning
n Lönsamhet, diversifiering och nya 

affärsmodeller
n Ny regional utvecklingsstrategi för Kalmar län
n Stigande matpriser påverkar många
n Säkerhet, beredskap och självförsörjning
n Vattenbrist

n Ändrade konsumentkrav



regionkalmar.se

Förnyelse, forskning och innovation

Kompetensutveckling och kompetensförsörjning

Trygg livsmedelsförsörjning

Regional matidentitet och måltidsupplevelser

Genomför tillsammans

Prioriterade aktiviteter, 2023 - 2025
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Prioriterade aktiviteter framåt, några exempel

Innovation baljväxter

CAP i Kalmar län

(landsbygds-

programmet)

Smaken av 

Småland och 

Öland

Framtidens 

lantbruk

Ökad 

självförsörjningsgrad

Livsmedelsutveckling 

Sydost

m.m.

Vilt

Kriser, klimat- och 

marknadsförändringar

Innovation 

animalieproduktion

Ung mat i 

Kalmar län

Vattenbesparande 

åtgärder hos 

företagen
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Nytt handlingsprogram 2023 - 2025

• Vision, mål, strategier, framgångsfaktorer = 

Livsmedelsstrategi för Kalmar län 2016 – 2025

• Grundtexterna från 2020 = aktualitetsgranskade.

• Handlingsprogrammet = 

21 uppdaterade eller nya aktiviteter

Remiss vintern 2022-2023, antagande våren 2023
Som underlag (men inte för yttrande): Livsmedel – omvärld i 

ständig förändring


