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Västerbotten, det kompletta länet!

Innevånare 270 154

Areal 54 664 ha

Personer/ha 4,9 

Jordbruksmark 1,3% därutöver

fjäll, sjöar, vattendrag, myr, skog & hav!



Produktion, förädling och konsumtion 

i Västerbottens län 2016

(1 000 ton för kött, 10 000 ton för mjölk)
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De största företagens betydelse för 

förädlingsindustrin i Västerbotten
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Organisation

• Huvudman, Region Västerbotten

• Styrgrupp, Region Västerbotten, Länsstyrelsen Västerbotten, LRF AC

• Stor regional delaktighet genom företag, organisationer & enskilda 

Arbetssätt 

• Tematiskt arbete inom 12 fokusområden

• Gemensam strategi för länet (remissversion våren 2020)

• Handlingsplaner från respektive organisation

Huvudmålsättning

Mer mat från Västerbotten!

Regional livsmedelsstrategi för Västerbotten



Strategiska fokusområden 



Med samverkan i fokus

Marknadssamverkan kött

Genom samverkan är ambitionen att 
bygga marknad tillsammans med 
premiumprodukter och inte att 

konkurrera om marknadsandelarna.

Öka volymen slakt genom nya 
försäljningskanaler m.m.

Hushållningssällskapet 

Norrbotten Västerbotten

Slakt och  styck samverkan –
Burträskbygden

Utreda, analysera och arbeta 
processinriktat med att skapa 

förutsättningar för hållbar 
samverkanslösning för slakt-
förädling-försäljning av kött i 

Burträskbygden

Burträsk slakteri AB

Nätverket Hållbara restauranger Umeå

Nätverkande med ambition att skapa en 
mer hållbar restaurangnäring med fokus 
på mat, miljö, klimat, kommunikation, 

ekonomi och Reko.

Umeå kommun

Matkompassen –mer mat från Västerbotten

Kompassriktning mot 

ökad livsmedelsproduktion i länet

Samverkan

Medvetna konsumentavtal 

Ökad tillgänglighet och nya försäljningsvägar

Länsstyrelsen VästerbottenFoto: Anders Bergmark

https://hushallningssallskapet.se/alla-sallskap/valj-sallskap/hushallningssallskapet-norrbotten-vasterbotten/
https://hushallningssallskapet.se/alla-sallskap/valj-sallskap/hushallningssallskapet-norrbotten-vasterbotten/
https://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/samhallsutvecklingochhallbarhet/klimatmiljoochhallbarhet/koldioxidsnalaplatsen/klimatsmartmatochhallbarkonsumtion/hallbararestauranger.4.272fd09216066c468d52fae.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/foretag/lantbruk-och-djur/livsmedel/matkompassen---konsument.html


Öka attraktiviteten i bygden 
och få fler boende/besökare 

att konsumera lokalt

Välkommen till bygden

Säljbara upplevelsepaket med mat från platsen

Regionala rätter på menyn på Gammplatsen
Lycksele 

Lokal mat lyfts 
fram i svenska 
tv produktioner

Exportfokus

Med sikte på export och ökad besöksnäring

Lapland Culinary Region

Exportmogen besöksnäring, måltidsupplevelser, 
produkter – med fokus på att sätta landskapet 

Lappland med dess unika produkter på kartan vad 
gäller mat. (utbildningar/kurser/event)

Vilhelmina kommun

Visit Sweden Exportprogram för Måltidsturism

Erbjuda måltidsupplevelser

Nya arbetstillfällen

Ny exportmarknad

Region Västerbotten Turism

http://goldoflapland.com/om-oss/4617-2/valkommen-till-bygden/
http://goldoflapland.com/om-oss/4617-2
http://goldoflapland.com/om-oss/4617-2
http://goldoflapland.com/om-oss/4617-2
http://goldoflapland.com/om-oss/4617-2/
https://laplandculinary.com/
https://laplandculinary.com/
https://laplandculinary.com/
http://www.visitvasterbotten.se/sv/region-vasterbotten-turism/mat-och-maltider/visit-sweden-exportprogram-maltidsturism-2030/


Nya – försäljningsvägar, transportlösningar och  konsumtionsmönster

MOBEVI

Hållbar transport- och 
mobilitetslösning för besökare och 
matvaror efter Väg 363 och 
Vindelälven-Juhtatdahka.

Undersöka bättre möjligheter att 
leverera mat i obruten kylkedja efter 
stråket.

Region Västerbotten

Kommunen som kund i norra Västerbotten

Öka kunskapen både hos kommuner och 
lokala livsmedelsproducenter kring 
upphandling - ett hållbart och långsiktigt 
samarbete, för att möjliggöra mer 
närproducerade livsmedel i kommunernas 
kök.

Glommers miljöenergi AB

Rejäl konsumtion

REKO ringar

Vilhelmina (Åsele &  Dorotea) 
Umeå

Skellefteå

Mat från Bonden

Utveckla en organisatorisk och fysisk arena för 

samverkan kring marknadsföring och försäljning

Hushållningssällskapet Norrbotten Västerbotten

http://www.svid.se/sv/Om-SVID/Vad-vi-gor/Pagaende-projekt/MOBEVI-Mobilitet-och-transporter-for-besoksnaringen-efter-Vag-363-och-Vindelalven-Juhtatdahka/
http://cewaro.se/uppstart-av-nya-intressanta-uppdrag/
https://hushallningssallskapet.se/forskning-utveckling/reko/narmsta-reko-ring/
https://hushallningssallskapet.se/alla-sallskap/valj-sallskap/hushallningssallskapet-norrbotten-vasterbotten/


Matkompassen – mer mat från Västerbotten



Beteendeförändring - vägen till lönsamhet?
Matkompassen – mer mat från Västerbotten

Öka kunskapÖka tillgänglighet

https://www.facebook.com/lansstyrelsenvasterbotten/videos/585192912004697/


Tack!


