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livsmedelsstrategi år 2018-2030



Bakgrund

• De senaste tjugo åren har den totala 
livsmedelsproduktionen i Sverige 
minskat. 

• Den utvecklingen ska nu vändas. 

• Riksdagsbeslut 2017: 

”En livsmedelsstrategi för Sverige –
fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet”         
(Regeringens proposition 2016/17:104)



30 Dialogmöten, 
mer än 300 deltagare:

”Mat är livsviktigt”

Kunskapsmål: Fler vet mer om livsmedelskedjan

Ökad livsmedelsproduktion, livsmedelsförädling 

och livsmedelsexport i Gävleborg.

Ökad försörjningstrygghet för boende i länet och 

i Sverige. 



Övergripande mål för 
handlingsplanen 

• Produktionsvärdet för den totala 
livsmedelsproduktionen i länet ska öka 
med 50 procent till år 2030. 

• Sysselsättningen i hela livsmedelskedjan 
ska öka med tio procent till år 2030



Generella mål som berör Fiske 

• Resurseffektivitet och hållbart brukande 

• Kunskap och innovation:  
Behovsmotiverad forskning, spridning o kommersialisering 

av forskningsresultat, rådgivning och kompetensutveckling, 

utbildning för livsmedelskedjan 

• Produktions- och förädlingsvärdet i 
livsmedelskedjan ska öka. 



Fiske och vattenbruk

Goda fiskevatten

• Länsstyrelsen Gävleborg arbetar för 
livskraftiga fiskbestånd och en 
långsiktig och hållbar fiskerinäring. 

• Småskaligt kustfiske – resurs för lokal 
matproduktion

Mål 11. Öka fiskproduktionen och möjligheterna till avsättning.  



• Mål 2. Alla ytvatten och grundvatten i länet 
ska ha uppnått miljökvalitetsnormerna för 
vatten vad gäller miljögifter och 
övergödande ämnen. 



Åtgärder för mål 2

• Länsstyrelsen Gävleborg o länets kommuner 
fortsätter sitt arbete i enlighet med 
vattenmyndigheternas åtgärdsprogram samt 
åtgärdsprogram för Gävleborgs miljömål. 



Mål 7. Produktions- och förädlingsvärdet 

i livsmedelskedjan ska öka. 

Viktigt att utveckla lokalt småskaligt kustfiske 
och öka andelen fiske till humankonsumtion 
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Åtgärder i Handlingsplanen

• Länsstyrelsen Gävleborg prioriterar stöd till 
nyrekrytering och/eller generationsskifte i 
den mån medel finns. 

• Länsstyrelsen Gävleborg bidrar till att en 
nationell förvaltningsplan för säl och skarv 
tas fram. 

• Länets kommuner arbetar för att 
yrkesfiskarena lättare når marknaden med 
sina produkter.



Arbetsgrupp / Kontaktpersoner: 

Länsstyrelsen Gävleborg : 
Berit Löfgren         010-225 14 36    berit.lofgren@lansstyrelsen.se
Anna Hernell 010-225 14 92   anna.hernell@lansstyrelsen.se

LRF Gävleborg
David Levrén 026-24 59 91      david.levren@lrf.se

Region Gävleborg: 
Anna Backlin 026-65 02 09  anna.backlin@regiongavleborg.se
Mikael Lif             026-65 02 42       mikael.lif@regiongavleborg.se
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