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Pareco AB
Professionell coach och affärsutvecklare. 
Projektledare  för Livsmedelsstrategin i 
Västmanland hos Länsstyrelsen.

Bakrund som CFO, Operativ chef inom IT, 
Regionchef konsultföretag och kock.

I styrelsen för Smaka på Västmanland.





3 saker som övertygat mig
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Stora möjligheter i Livsmedelskedjan

• Världens största bransch
• Den 3:e största i Sverige
• Ökande befolkning – ökande efterfrågan
• Hållbarhetsutmaningar – hållbarhetsmöjligheter
• Kunnande inom många områden behöver samverka



Källa: Linköpings Universitet, Per Frankelius



Nationell livsmedelsstrategi



Vision för Livsmedelsstrategin



Mål Livsmedelsstrategin



RUS - Regionens mål



En ökning av 
livsmedelsproduktionen 

bidrar till minst 4 av 5 mål i 
RUS. 





Organisation

Livsmedelsstrategin
0,6 tjänst 

projektledare

Styrgrupp



Hur mycket är öka?





Primär Förädling Livsmedelshandel
Restaurang

Offentliga kök

Primär Förädling Livsmedels-
handel

Restaurang

Offentlig kons
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Utveckla befintlig

Nya grödor, djur

Nya producenter

Nya målgrupper

Utveckla befintlig

Nya livsmedel

Nya producenter

Nya målgrupper

I vilka perspektiv kan produktionen förändras?

Ökat utbud av lokal 
mat

Nya vägar till 
marknaden

Ökad efterfrågan på 
lokal mat
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Vad strategin 
har gjort

Mål/effekt Ansvarig Handling Beskrivning Status Kommentar 11 sep Åtgärd, förslag Finansiering Deltagare

Övergripande
Smaka på 
Västmanland

Genomföra en årlig mat– och 
måltidskonferens.

Uppstart av mötesplats med maten i fokus för aktörer 
inom hela livsmedelskedjan för att öka kontakter mellan 
producenter, aktörer och konsumenter och utveckla fler 
handelsplatser för lokal mat.

Från 2021 kommer Smaka på 
Västmanland genomföra projektet 
Lokalt på Menyn som bl a innebär 
genomförande av årlig 
matkonferens.

Delta i styrgrupp.
Finansiering finns för 2019 men inte 
för kommande år.

Smaka på Västmanland Slow 
Food föreningen, Region 
Västmanland, Länsstyrelsen, LRF.

Övergripande Projektsupport för gröna näringar
Stöd att söka, genomföra och redovisa projekt vilket är 
svårt för många små att klara av själva

Ägarskap? Syfte? Mål?

Övergripande Länsstyrelsen
Samordning av matfrågorna i 
länet.

En tjänst som samordnar och utvecklar samverkan 
mellan regionala aktörer inom livsmedelskedjan mot  
livsmedelsstrategins mål. 

Patrik Rehn upprätthåller rollen 
sedan 1 sep 2020 och i 12 månader

Ingen åtgärd Landsbygdsprogrammet Länsstyrelsen och LRF

Övergripande Länsstyrelsen
Kartlägga behov och 
förutsättningarna för ökad 
produktion och förädling.

Kartlägga förutsättningarna för ökad produktion och 
förädling för att få kunskap om länets 
utvecklingspotential. 

Aktörsanalys genomförd sommaren 
2020

Spridning av resultat under hösten 
2020. Definiera insatser och 
planera.

Landsbygdsprogrammet Länsstyrelsen, LRF

Övergripande Länsstyrelsen
Undersöka om vi kan starta eller 
tillhöra nav för innovation i hela 
livsmedelskedjan

Genom ökad samordning genom hela livsmedelskedjan 
kan innovativa lösningar som leder till ökad produktion, 
förädling och konsumtion av länets mat främjas.

Arbete med att undersöka 
förutsättningarna för att organisera 
ett samarbete för aktörer 
involverade i Livsmedelskedjan 
pågår.

Slutför samtal och diskussioner med 
avsikt att ha etablerat eller ett klart 
utalande från alla intressenter att 
tidigt 2021 etablera ett organiserat 
samarbete. Potentiellt Agro 
Västmanland

Länsstyrelsen, Region 
Västmanland, LRF med flera. 

Öka matens betydelse som reseanledning 
till Västmanland

Smaka på 
Västmanland

Producera en karta över lokala 
matproducenter och förädlare.

För att konsumenten lättare ska hitta lokalproducerade 
varor har en karta över producenter och aktörer som 
erbjuder lokal mat i länet tagits fram. Kartan har 
distribuerats av aktörerna. Kartan behöver i 
förlängningen finnas digitalt.

Karta f inns i digitalform på 
smakapavastmanland.se

Ägandeskap och förvaltning av 
kartan behöver fastställas.

En karta har gjort för 2018 med 
fortsatta medel finns inte i nuläget

Smaka på Västmanland, Region 
Västmanland.

Öka antalet småskaliga aktörer inom 
besöksnäringen som har mat som 
reseanledning

Region 
Västmanland

Utveckla och öka försäljningen av 
mat– och måltidsprodukter mot 
målgruppen ”Den mat– och 
måltidsintresserade gästen”.

Utveckla fler unika och säljbara måltidsprodukter som 
erbjuds besökare vilket också ska gynna den 
internationella försäljningen. målgruppen ”Den mat– och 
måltidsintresserade gästen”.

Ingen kartläggning av läget idag
Synkronisera med Lokalt på Menyn 
kan vara ett förslag.

Region Västmanland

Säkra att upplevelsematen gör ett så litet 
ekologiskt fotavtryck som möjligt.

Region 
Västmanland

Rådgivning inom kvalitet och 
hållbarhet för företag som tar 
emot ”Den mat– och 
måltidsintresserade gästen”.

Utöka möjligheterna för besöksnäringsföretag att få 
branschspecifik rådgivning

Gästresan Region Västmanland

Öka antalet småskaliga aktörer som har 
mat som reseanledning

Region 
Västmanland

Rådgivning inom affärs– och 
företagsutveckling för företag 
som tar emot ”Den mat– och 
måltidsintresserade gästen”.

Oklar status Region Västmanland

Öka antalet småskaliga aktörer som har 
mat som reseanledning

Länsstyrelsen 
Kurser och rådgivning för 
besöksföretag på landsbygden 

Genom projektet "Smakrik och blomstrande 
besöksnäring" ordnas kurser och rådgivning för 
besöksföretag på landsbygden i Stockholms, Uppsala, 
Västmanlands, Örebro och Södermanlands län.

Pågår Landsbygdsprogrammet Länsstyrelsen 

Öka livsmedelskedjans förmåga att hantera 
klimatförändringar

Länsstyrelsen
Utveckla verktyg för att kartlägga 
lantbrukets klimatsårbarhet. 

Genom projektet ”En klimatrobust livsmedelskedja i 
Västmanlandför att ta fram ett verktyg för att kartlägga 
klimatsårbarheten för livsmedelsproduktionen i 
Västmanland. Inom projektet ordnades också en 
seminariedag för lantbrukare. Vidareutveckling 
undersöks.

Oklar status. Förtydliga ansvar och aktiviteter

Projekt avslutas i början av 2019. 
Fortsatt finansiering av projekt inte 
säkrad. Visst arbete sker inom 
uppdrag.

Länsstyrelsen, 

Öka kommunernas beredskap för 
livsmedelsbrist vid kris eller höjd 
beredskap/krig.

Länsstyrelsen
Genomföra en kunskapsdag att 
höja kommunernas arbete 
livsmedelsberedskap.

Stärka och samordna länets kommuner för att planera 
för att säkerställa länets invånares behov av mat vid en 
kris. Stärka  kommunernas arbete med krismat kopplat 
mot risk och sårbarhetsanalyser. Öka kunskapen om de 
regelverk som gäller vid höjd beredskap/krig.

Genomfört en kunskapsdag. 
Fortsatt behov?

Ställningstagande om en aktivitet 
motsvarar planen.

Landsbygdsprogrammet Länsstyrelsen mfl.

Öka beredskap och kunskap hos individen 
för att klara sig med mat i hemmet upp till 
en vecka.

Länsstyrelsen
Matperspektivet uppmärksammas 
under kris-beredskapsveckan

Matperspektivet uppmärksammas genom aktiviteter 
under krisberedskapsveckan

Oklart hur det organiseras framöver. Följ upp vad som planeras. Ingår i ordinarie verksamhet Länsstyrelsen, kommunerna m.fl.

Länsstyrelsen

Bevaka och lyfta den regionala 
livsmedelsproduktionens 
betydelse för krisberedskapen 
gentemot myndigheter och 
organisationer. 

Genom att länsstyrelsens projektledare för regionala 
livsmedelsstrategiarbete deltar i olika grupper i länet där 
krismat frågorna diskuteras. 

Oklart hur det organiseras framöver.
Undersök behovet efter genomförd 
beredskapsdag

Landsbygdsprogrammet Länsstyrelsen m.fl.

Skapa välfungerande distribution av 
vildsvinskött.

Länsstyrelsen

Utveckla samarbeten för att 
viltmaten och särskilt 
vildsvinköttets potential som 
livsmedel tas tillvara. 

Genomföra aktiviteter och samordna aktörer för att 
undersöka hur det går att öka efterfrågan på 
vildsvinskött.

Oklar status. LRF arbetar framförallt 
med frågan på nationell nivå och då 
för att påverka lagstiftning och 
föreskrifter. Regionalt arbetar vi 
genom insändare, i VFD mm. När 
det kommer till praktiken tror jag att 
frågan framförallt är för 
jägarförbunden att lyfta

Förtydliga ansvar och förväntad 
aktivitet. Involvera 
jägarorganisationer?

Landsbygdsprogrammet Länsstyrelsen, LRF

Undersöka möjligheterna att 
bredda användningen av 
länets matfisk

Förenkla administration och snabba på 
besluts- processer för producenter, 
förädlare och  tillsynsmyndigheter

Länsstyrelsen
Arbeta med kunskap, bemötande 
och förtroende kopplat mot 
regelfrågorna

Ordna aktiviteter för att öka förtroendet mellan 
myndigheter och underlätta företagaren.

Gemensamt projekt med Agro 
Sörmland. Försenat pga vakans. 
Nyanställd fr 1 dec. En av de enskilt 
viktigaste frågorna för LRF.

Ingen
Projektmedel har sökts ur 
landsbygdsprogrammet tillsammans 
med andra län

Länsstyrelsen

Skapa en hållbar och konkurrenskraftig 
livsmedelskedja där
produktion, förädling och
konsumtion av regionala

livsmedel ökar.

Öka efterfrågan på regional mat LRF

Bidra till att producenter och 
tjänstepersoner med koppling till 
den offentliga måltiden träffas och 
utvecklar samarbeten.

Aktiviteter för kostchefer och upphandlare vid ”Bonden i 
skolan”  

Stort intresse och anmält antal 
(4.000?) till BIS Ösby och 
Gäddeholm. Inställt pga Covid-19

Planerat genomförande prel våren 
2021. Kan BIS genomföras digitalt 
och/eller med bonden i skolan, 
kopplat till undervisning i olika 
ämnen? Säkerställa genomförande?

Landsbygdsprogrammet LRF

Öka efterfrågan på regional mat LRF
Underlätta för privatpersoner att 
hitta och välja regional mat.

Anordna konsumentaktivitet på Ösbydagen och 2020 
även en matmarknad. 

Samordnas med BIS. Inställt pga 
Covid -19

Planerat genomförande prel våren 
2021. Kan BIS genomföras digitalt 
och/eller med bonden i skolan, 
kopplat till undervisning i olika 
ämnen? Säkerställa genomförande?

Landsbygdsprogrammet LRF

Länsstyrelsen

LRF

LRF

Länsstyrelsen, 
rådgivningskonsulter, lantbrukare

Region Västmanland

Oklar status

Pågår, avslutas 5 nov, fyra träffar 
under hösten. 22 deltagare från 17 
företag.

Inställt pga Covid -19

Sker idag genom GREPPA och 
Gunnel Wikanders verksamhet. En 
fråga jag ställer mig är på vilket sätt 
det bidrar till ökad 
livsmedelsproduktion? Vilka andra 
verksamheter skulle kunna drivas 
eller aktiviteter göras som syftar till 
att öka livsmedelsproduktionen?

Utveckla affärer och samarbeten 
mellan grossister och stora 
leverantörer för mer regional mat i 
deras sortiment.

Stödja att besöksnäringen får frihet i de större avtalen 
för att köpa lokalt. Stödja att grossisterna kan leverera 
lokal mat.

Öka antalet småskaliga aktörer inom 
besöksnäringen som har mat som 
reseanledning

Region 
Västmanland

Ingen aktivitet
Synkronisera med Lokalt på Menyn 
kan vara ett förslag.

Finns uppföljning av effekt med i 
projektplan och är planerad?

Rådgivning och kursverksamhet 
för att få nya innovationer och 
kunskap från forskning.

Kunskapen om hållbar produktion ökas genom kurser, 
rådgivning och fältvandringar riktade mot lantbrukare. 
Genom Greppa Näringen utbildas konventionella och 
ekologisk lantbrukare att hantera växtnäringsämnen så 
effektivt som möjligt. Nyetablerade lantbrukare kan 
känna större trygghet genom att  de har tillgång till 
rådgivning om ekologisk produktion och 
resurshushållande konventionell produktion. 

Resultatet av forskning och innovationer 
ska till större del komma företagare 
tillhanda.  

Länsstyrelsen Landsbygdsprogrammet
Utvärdera andra aktiviteter som 
bättre svarar mot målet.

Kan BIS genomföras digitalt 
och/eller med bonden i skolan, 
kopplat till undervisning i olika 
ämnen? Säkerställa genomförande?

Öka kunskapen om 
livsmedelssektorn och skapa 
intresse bland unga för de gröna 
näringarnas olika yrkesroller 
genom ”Bonden i skolan” 

Gårdsbesök på Ösby naturbruksgymnasium för elever  
med syfte att öka intresset för att arbeta inom 
livsmedelskedjan. Aktiviteter för studie- och 
yrkesvägledare.  

Öka livsmedelskedjans attraktivitet för att 
säkra återväxt och kompetensförsörjning.

LRF Landsbygdsprogrammet

Utveckla lantbrukens 
konkurrenskraft genom en 
affärsutbildning

Affärsutbildning som omfattar åtta kurstillfällen och ska 
ge nya verktyg och affärsmodeller för att öka 
lönsamheten och ta företaget till nästa nivå 

LRF Landsbygdsprogrammet

Undersöka om tillgången länets matfisk kan ökas. 
Genomföra intervjuer med fiskare i länet för att öka 
förståelsen för deras utmaningar. 

Bidra till bredare användning och 
konsumtion av viltmat.

Länsstyrelsen Landsbygdsprogrammet
Förtydliga ansvar och förväntad 
aktivitet

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.96803451715da0c
df8505b/1586954658299/Handlingsplan2020.pdf



Vem finansierar och vem driver?



Räcker det här? Vem löser det här?*

* För att lyfta några av målområdena i strategin



Slutsats
• Det är av samhällsintresse att branschen utvecklar sig.
• Branschen är en framtidsbransch.
• Vår region behöver fortsatt utveckling av branschen.
• Branschen behöver kapital för att finansiera 

utveckling
• Branschen behöver organisera sig för att fortsätta 

attrahera kapital och resurser.

Vi behöver skapa förutsättningar för att göra mer



Strukturerat arbete med utveckling i 
livsmedelskedjan

Livsmedelsstrategin

Agro VästmanlandAgro Öst

Regler 
och 

villkor

Investerings
-kapital FoodÖMS

Attraktiv 
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Finansiering och uppdrag

Samarbeten kring kompetens, 
resurser, uppdrag

Samarbetspartners, riskkapital, 
resurser, kanaler till kunder, etc

Ägare

Finansiärer, intressenter och organisationer för 
aktörer i livsmedelskedjan

Samla de som 
vill påverka

Samla de som 
vill göra

Strukturera 
samarbeten

Skapa organisation 
för det som görs 

och ska göras.

???


