
”Mer norrbottnisk mat 
på tallrikarna”

Hulda Wirsén, Samordnare





Regional livsmedelsstrategi
1. Kunskap om hållbar mat och folkhälsa
2. Offentliga aktörer och offentlig upphandling
3. Konkurrenskraftig matproduktion och 

energiförsörjning
4. Kompetensförsörjning
5. Identitet och stolthet



Från fjäll till kust!



Hållbara norrbottniska livsmedel

Hållbarhet

Miljömässig

Ekonomisk Social

Målsättning:
 Långsiktig hållbarhet



Genomförande

1. Kunskap om hållbar 
mat och folkhälsa

2. Offentliga aktörer
och offentlig upphandling

5. Identitet och stolthet

4. Kompetens-
försörjning

3. Konkurrenskraftig
matproduktion och 
energiförsörjning

• Kommunala livsmedelsdagar
• Offentlig upphandling - aktiviteter
• Fysisk planering – Rapport Lst
• Deltar på aktiviteter; 

kommun, region etc.
• Agenda 2030

• Rapporter, tex klimat
• Föredragshållare på aktiviteter
• Skolprojektet
• Konsumentkommunikation
• Mer Nära mat (LRF)
• Tätortsnära odling (Kommuner)
• Folkhälsa (Region Norrbotten)

• Projekt Norrbottnisk mat (HS)
• Projekt Mer Nära mat (LRF), tex 

Lönsamma affärer,
Restauranger och handel etc.

• Konsumentkommunikation
• Trädgårdsprojektet
• Projekt Gröna Näringar

• Trädgårdsprojektet
• Projekt Gröna Näringar
• Öjeby lantbrukardagar
• Konferens Nära Mat
• Skolprojektet
• Samverkan aktörer
• M. fl.

• Konsumentkommunikation
• Paketera våra unika värden, 

presentera våra producenter
• Samverkan Sw Lapland m.fl.
• Bonde i butik
• Sociala medier
• näramat.nu

Nationell samverkan!



näramat.nu/arkiv



Folkhälsa
• Norrbottniska 

kostråd
• Nationellt 

nätverk LV 
goda 
matvanor

• Samverkan i 
skolor



Offentliga måltidens betydelse för 
barn och äldres hälsa





Trädgårdsprojektet



Skolprojektet



Länsstyrelsen



Mer Nära Mat 1 & 2 
Soliga lantbruk i norr

Framtidens smakupplevelser…



Norrbottnisk mat



Fyra insatsområden

Med avstamp i Norrbottens livsmedelsstrategi Nära Mat, har följande 
fyra insatsområden identifierats som särskilt viktiga för att långsiktigt skapa 
utveckling vid Grans Naturbruksgymnasium och i näringslivet i regionen. 

1. Etablera forskning, spetskompetens och högre utbildning

2. Stärka befintliga gymnasieutbildningar / skapa nya utbildningar

3. Näringslivsutveckling  

4. Marknadsföring regional och nationellt 

. 



Beatrice.Ramnero@pitea.se



Gröna Näringar & Öjeby
lantbruksmässa



F Ö R S TA A N H A LT E N  

näramat.nu

”Det man stoppar i magen finns det ingen 
ångerrätt på, man ska veta vad man äter.”

Kjell Nilsson, Selet
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