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VÄXANDE VÄRDE
En livsmedelsstrategi för 

Kalmar län
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Förädlingsvärde 2010-2017 för livsmedelssektorn i Kalmar län

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

4 000 000

4 500 000

5 000 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2010-2017 +54%

Källa: Bisnode

10% av
näringslivet
i Kalmar län

Länets totala
utveckling
av förädlings-
värdet var
+27%
2010-2017



regionkalmar.se

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:
Nytänkande
Kompetens
Effektivitet
Hållbarhet
Stolthet
Företagsamhet

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

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
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Livsmedelsstrategi Kalmar län

regionkalmar.se

2019: 

Uppdaterat handlingsprogram 

Fyra tematiska områden

• Förnyelse, forskning, innovation

• Kompetensförsörjning

• Regional matidentitet

• Livsmedelsförsörjning i kristid
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Livsmedelsutveckling Sydost, bl a  

Livsmedelsutveckling SydostFörnyelse, forskning, innovation

• 250 företagsbesök (hittills)

• Lotsning

• Innovationer – nya produkter

• Erbjudanden – låna en expert

• Fördjupningar – kött med kvalitet, Mat-PLUS, 
Livsmedelslyft, export, digitalisering, internationellt

• Omvärld och trender

Framåt mer av : forskningskunskap, nya produkter från 
värmekrävande råvaror och ägg, restaurang, hållbarhet
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• YH-utbildning kött och chark?

• Samverkan gymnasieprogrammen?

Kompetensförsörjning
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Projekt – regional matidentitet

• Terroiratlas

• MatKul x 2

• Sötpotatis x 2

• Livsmedelslyftet

• Primärlyftet

• Frukt, bär, grönsaker och bin

• Matnästet

• Bredda Bruna Bönan

Regional matidentitet
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Samhällsviktig verksamhet livsmedelssektorn 

• Risk- och sårbarhetsanalys - samhällsviktig verksamhet –
livsmedelssektor 1 av 11

• Kunskapsdag – livsmedelskedjan och dess sårbarheter. Bla
Livsmedelsverket, ICA, Karlshamns kommun, LRF Sydost och MSB.

• Analysdag – ta fram kriterier samt påbörja identifiering 

• Målgrupp: Säkerhetssamordnare, kostchefer, livsmedelsinspektörer

• Karteringen är en grund för fortsatt arbete på lokal och regional nivå

Livsmedelsförsörjning i kristid
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VÄLKOMNA
till 

Ölands 
Skördefest!

25 – 29 sept 2019

www.skordefest.nu

http://www.skordefest.nu/

