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Handlingsplan för fokusområde: självförsörjning 

Målbild: länets livsmedelsförsörjning är tryggad vid en kris genom ökad självförsörjningsgrad, minskat beroende av insatsvaror och stärkt beredskap.  

Sveriges har lägst självförsörjningsgrad hela i Europa, ca 50% vilket medför att importberoendet är stort. Detta skapar en sårbarhet inför störningar av olika 

slag med brist i form av både livsmedel och insatsmedel. Därför är det viktigt att främja kommunernas arbete med framtagning av beredskapsplaner för 

livsmedelsförsörjning, sprida kunskap om offentlig upphandling av livsmedel som produceras i länet samt stödja arbetet med utveckling av 

produktionsgrenar som är mindre arealkrävande och sårbara.  

I länet finns goda förutsättningar att producera mer och fler typer av livsmedel än vad som görs idag. Dessutom på ett mer hållbart sätt, jämfört med 

produktionen av samma livsmedel i andra delar av världen. Ambitionsnivån är därför att länet som helhet inte bara ökar sin livsmedelsproduktion och sin 

egen självförsörjningsgrad, utan också bidrar till det nationella målet genom att, där det är lämpligt, producera mer än länets konsumtion. För att skapa 

goda förutsättningar för en ökad livsmedelsproduktion är det viktigt att öka kunskapen om jordbruksmarkens värde och de ekosystemtjänster den ger. 

 

På väg mot 2030 - långsiktiga satsningar inom fokusområdet: självförsörjning  
 

Vi ska: 

• Sprida kunskap om möjligheter att få in fler livsmedel som produceras i länet och landet via offentlig upphandling 

• Öka kunskapen om insatsmedlens betydelse, påverkan och stimulera till ambitioner om ökad inhemsk produktion av biobränslen och foder 

• Främja framtagning av beredskapsplaner med fokus på livsmedel 

• Stötta kommunerna med kunskap kring möjligheter för utveckling av produktionsgrenar som är mindre arealkrävande  

Mål 1 – Ökad självförsörjningsgrad och försörjningsberedskap i länet 

Mål 2 - Ökad medvetenhet hos kommuner och andra aktörer om värdering av jordbruksmark 
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Prioriterade åtgärder 2019-2022: 

• Stödja kommunerna i arbetet med livsmedelsförsörjning i krissituationer 

• Minska exploateringen på jordbruksmark 

 

Prioriterad åtgärd Planerade aktiviteter Status Genomförda insatser Målgrupp Genomförande och finansiering Tidsram Ansvar Indikator 

Koppling till 
pågående projekt 

Finansierings-
behov 

22. Stödja 
kommunerna i 
arbetet med 
livsmedelsförsörjn
ing i 
krissituationer 

22.1 Dialog och 
erfarenhetsutbyte i 
form av årlig träff om 
livsmedelsförsörjning 
vid kriser, trygga 
leveranser av säker 
mat och åtgärder för 
minskat beroende av 
insatsmedel 

Klart Workshop med 
kommunerna 
genomförd 9/12 2019 
Nätverksträff 
genomförd 29/10 2020  
Seminarium 6/12 2021 
 
Ambition om ökad 
självförsörjningsgrad i 
länet utrycks i 
Regionens kostpolicy.  

Länets kommuner 
 
 

Länsstyrelsens 
beredskapsenhet 

Ev. kostnader 
för fika/lokal 
 
 

2019-
2021 

Länsstyrelsen  
 
 
 
 
  

Minst en 
aktivitet per år  
 
Krisberedskaps-
planer kopplat 
till 
livsmedelsförsö
rjningen i alla 
13 kommuner 

23. Minska 
exploateringen på 
jordbruksmark 

23.1 Förankra 
livsmedelsstrategin 
och 
kunskapsmaterialet 
”jordbruksmarkens 
framtid” på möten 
med länets 
kommuner 

Klart Tas upp på varje 
kommunal 
livsmedelsträff 
 
18/10 seminarium om 
framtidens jordbruk, 
där jordbruksmarkens 
betydelse var ett av 
diskussionsämnena.  

Länets kommuner Länsstyrelsens 
beredskapsenhet 

Ev. kostnader 
för fika/lokal 
 

2019-
2021 

Projektledaren, 
kommuner och 
Länsstyrelsen 

Värdering av 
jordbruksmark i 
styrdokument 
hos länets 13 
kommuner.  

 

https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/arcgis/apps/MapSeries/index.html?appid=ed39e729730045fb932105971fbd1d05
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/arcgis/apps/MapSeries/index.html?appid=ed39e729730045fb932105971fbd1d05

