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Hur ser det ut idag i länet?
• Goda förutsättningar för både spannmåls och djurproduktion.
• Värdefull naturbetesmark, som är beroende av betande djur för
att inte växa igen.
• Lönsamheten i jordbruket är en utmaning.
• Produktion av mjölk, potatis och morötter har minskat trots
goda förutsättningar.
• Lantbrukarkåren blir allt äldre. Generationsskiftet och
kompetensförsörjningen är en utmaning.
• Spannmål har det högsta totala produktionsvärdet. Därefter
följer gris, mjölk, nötkött och ägg.

Handlingsplanen för Örebro län 2018-2023
– mat för hälsa och hållbarhet
Målet är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala
livsmedelsproduktionen ökar och bidrar till fler jobb och hållbar
tillväxt i hela Örebro län. Beslutad av Länsstyrelsen och Region
Örebro län 14 juni 2018.

Mål i livsmedelshandlingsplanen
Vårt mål är en livskonkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar och bidrar till fler jobb och hållbar tillväxt i hela Örebro län
Konkurrenskraft,
konsument och
marknad

•En hållbar och lönsam livsmedelskedja med ökad
primärproduktion, förädling och export i de gröna näringarna

Offentlig
konsumtion och
upphandling

•Länets offentliga aktörer driver efterfrågan på varor
och tjänster ur den regionala livsmedelskedjan

Regler och
villkor

•Företagen har lätt att få tillgång till ökad kunskap om regler
och tillsyn. Konkurrenskraft och hållbarhet går hand i hand.

Kunskap och
innovation

•Örebroregionens innovationssystem bidrar till mer och fler
hållbara innovationer i livsmedelskedjan.
•Strategisk samverkan säkrar kompetensförsörjning och
kunskapsutveckling i hela livsmedelskedjan.

Aktiviteter 2019
Konkurrenskraft,
konsument och
marknad

• Grön samverkansplattform, AgroÖrebro
• Projekt mattidning och smakresa i länet
• Aktiviteter för att stödja lokala producenter (ex. Matverk, Lokala
matproducenter på Utsikt 10/10)
• Evenemang kring kompetensförsörjningen

Offentlig
konsumtion och
upphandling

• Projekt Korta livsmedelskedjor och offentlig konsumtion,
Hushållningssällskapet
• Strategiskt samtal om offentliga köks användning av regionala
livsmedel

Regler och villkor

• Förenkla för företag i primärproduktionen och livsmedelskedjan
• Utveckla tillsynsmetodik
• Öka företagens kunskap om regelverken

Kunskap och
innovation

• Etablering av innovation- och samverkansplattform för
kunskapsöverföring från Örebro universitet
• Kurser och rådgivning inom miljö och landsbygdsföretagande
• Livsmedelsforum i Örebro 22/10

Innovations- och samverkansplattform
Livsmedel och Hälsa

• I linje med Örebroregionens innovationsstrategi
• Prioriterat av Rektor Oru, fokus på Livsmedel och Hälsa.
• Medel från Region Örebro län i tre år, bygger på satsningen 2018
• Mål

• Att bygga genomförandekapacitet och samverkansstrukturer för nyttiggörande av
forskning inom spetsområden vid Oru. (Nutrition, Sensorik, Hälsa, AI, Hållbart
entreprenörskap/ innovationsutveckling).

Kunskap och
innovation

•Delmål
•Utveckla nya och befintliga innovations- och testmiljöer för målgrupperna
•Stärkt innovationskultur som ska generera ökat flöde av idéer och innovationer inom
hela livsmedelskedjan
•En attraktiv region, med uppkopplade, nationella och internationella strukturer, för
nya kompetenser samarbeten, marknader och etableringar.
•Målgrupper; forskare, studenter, offentlig sektor, innovativa Start-ups, befintliga bolag
i länets livsmedelskedja

Innovations- och samverkansplattform
Livsmedel och Hälsa

• Uppbyggnad av Innovationsarenan vid Örebro Universitet.
Testhall/testarena med inriktning FOOD och Hälsa

• Nutrionsfakta - forskningsbaserad nationell resurs som bas för innovation
• Offentlig sektors roll (livin´labs, testbäddar, demonstratorer, mm.)

Kunskap och
innovation

• Uppdragsutbildningar inom området Mat, hälsa och hållbarhet
• Nytt Masterprogram på Handelshögskolan inom hållbarhet.
• Kommunikation; storytelling runt starka varumärken och initiativ som bär
regional matidentitet ur ett innovations- och attraktionsperspektiv.

Samverkansplattform Agro Örebro
”Agro Örebro är en oberoende utvecklingsarena, en informationsplattform
och en kreativ mötesplats som främjar affärsutveckling och innovation för lantbruks- och
livsmedelsföretag i Örebro län.
Ledord:

Konkurrenskraft

Attraktionskraft

Kompetenskraft

Agro Örebro är ett resultat av Livsmedelshandlingsplanen i Örebro län.
Arbetet har startats på initiativ av Länsstyrelsen i Örebro och finansieras via
Landsbygdsprogrammet.
Syftet är:
Att bidra till en konkurrenskraftig livsmedelskedja, ökad produktion, fler jobb, och hållbar
tillväxt.
Öka medvetenheten hos konsumenter i ambitionen att öka efterfrågan

Insatser 2019
• Workshop med syfte att
identifiera frågeställningar och
arbetsområden.

• Webbplats www.agroorebro.se
• Muji-samarbete.
• Medverkan och enkät
Wadköping Matmarknad.
• Frukost och informationsmöte.
• Presentation i Sveriges Riksdag.
• ESF-ansökan ”grön kompetens
Livsmedel”.
• AgroDagen –
landsbygdsministern inviger.

TACK!

