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Inledning 

Bakgrund 

I Sverige har regeringen tagit fram en nationell livsmedelsstrategi som ska ge 

förutsättningar för att livsmedelskedjans potential nyttjas fullt ut. Den nationella 

livsmedelsstrategin, "En livsmedelsstrategi för Sverige − fler jobb och hållbar tillväxt i 

hela landet", antogs av Riksdagen i juni 2017. Det övergripande målet för den nationella 

livsmedelsstrategin är en konkurrenskraftig livsmedelkedja där den totala 

livsmedelsproduktionen ökar samtidigt som relevanta miljömål nås, i syfte att skapa 

tillväxt och sysselsättning och bidra till hållbar utveckling i hela landet. Målet är att den 

svenska livsmedelskedjan år 2030 är globalt konkurrenskraftig, innovativ, hållbar och 

attraktiv att verka inom. 

Behovet av en livsmedelsstrategi har sitt ursprung i utmaningar som vi delar globalt. 

Enligt FN kommer behovet av mat att öka med 60 procent fram till år 2050. Samtidigt 

påverkar klimatförändringar möjligheterna till livsmedelsförsörjning negativt i många 

delar av världen. Svensk matproduktion kan bidra utifrån tillgången på goda 

naturresurser, hög kunskap, innovation, miljömedvetenhet, bra djurskydd och EU:s lägsta 

antibiotikaanvändning. Parallellt med dessa möjligheter finns utmaningar i form av 

bristande lönsamhet i branschen och hård internationell konkurrens. I Sverige bidrar 

livsmedelsproduktionen med jobb och långsiktigt hållbar tillväxt i hela landet. Den bidrar 

även till en attraktiv landsbygd och till de miljövärden som är beroende av en aktiv 

jordbruksverksamhet. 

Utifrån den nationella Livsmedelsstrategin så har Länsstyrelsen Gävleborg, Region 

Gävleborg och LRF Gävleborg tillsammans tagit fram Gävleborgs handlingsplan för 

Sveriges livsmedelsstrategi 2018–2030. Den regionala handlingsplanen för Sveriges 

livsmedelsstrategi ska göra det tydligt hur vi i Gävleborgs län bidrar till de nationella 

målen i livsmedelsstrategin. Avsikten med den regionala handlingsplanen är att genom 

hållbar tillväxt, skapa sysselsättning samt bidra till ökad produktion av livsmedel och 

insatsråvaror. Detta genom att på olika sätt gynna en ökad hållbar produktion och 

konsumtion av livsmedel i länet. En ökad livsmedelsproduktion bidrar även till en ökad 

självförsörjningsgrad och förmåga att hantera olika kriser. Syftet med den regionala 

handlingsplanen är en länsgemensam riktning och visa på prioriterade åtgärder för hur vi 

tillsammans kan ta tillvara länets potential för utveckling och tillväxt inom 

livsmedelssektorn. Livsmedelsstrategin ska också bidra i länets arbete med de nationella 

miljö- och klimatmålen samt Agenda 2030. Såväl konsumenter som enskilda företagare 

och deras verksamheter är avgörande för hållbarhets- och miljöarbetet inom länets 

livsmedelssystem.  

En lokal handlingsplan för livsmedelsstrategin i Nordanstigs kommun är viktig  för att 

öka takten i hållbarhetsarbetet samt skapa en tydlighet för ansvar och riktning i arbetet 

med livsmedel i vår kommun. Den kommunala livsmedelsstrategin har sin utgångspunkt 

i den regionala handlingsplanen för livsmedelsstrategin. 



Strategins bidrag till mål för hållbar utveckling, miljö och 

klimat 

Genom Agenda 2030 har världens stats- och regeringschefer åtagit sig att leda världen 

mot en hållbar och rättvis framtid. Agendan innehåller 17 övergripande globala mål som 

tydliggör vad som behöver uppnås för att det ska ske. I Nordanstig har styrmodellen 

anpassats efter Agenda 2030 så att de politiska målen utgår från de globala målen. 

Genom denna handlingsplan skapas goda möjligheter för att genomföra aktiviteter som 

bidrar till flera av målen för Agenda 2030 och till nationella miljö- och klimatmål 

uppnås. Handlingsplanen bidrar till måluppfyllnad inom följande Agenda 2030 - mål:   



Nordanstigs kommuns livsmedelsstrategi 

Nuläge 

Nordanstig är en kommun i norra Hälsingland med cirka 9500 invånare. Kommunen 

består av en diversifierad och produktiv landsbygd och skärgård. Nordanstig är beroende 

av livsmedel från andra delar av landet och andra länder. Ett stort beroende av 

transporter, fungerande infrastruktur och insatsvaror i produktionen gör kommunen 

sårbar. En ökad regional och lokal livsmedelsproduktion och konsumtion skulle bidra till 

minskade transporter, ett minskat omvärldsberoende, högre grad av självförsörjning och 

en förbättrad krisberedskap. 

I Nordanstigs kommun finns 4 997 hektar åkermark vilket innebär att det finns 0,53 

hektar per person och det är långt över genomsnittet i världen. Dom senaste åren har vi 

sett en positiv ökning av registrerade jordbruksföretag från 154 st. år 2018 till 165 st. år 

2020. Förutsättningarna för att driva lönsamma företag behöver dock bli bättre och det 

behöver bli mer attraktivt att bli lantbrukare, särskilt inför kommande stora behov av 

generationsväxling.  

För en hållbar livsmedelsproduktion krävs fortsatt stora insatser för en minskad miljö- 

och klimatpåverkan genom att kunskapen om jordbruksmarkens värden behöver 

förbättras för att skydda marken och den biologiska mångfalden. Att verka för en hållbar 

konsumtion blir allt viktigare genom att de planetära gränserna för klimatförändringar, 

gödningsmedel och minskad biologisk mångfald riskerar att passeras och bli system som 

förstärker den negativa spiralen och att vi når så kallade tipping points, när den negativa 

spiralen är självdrivande. I det ingår förebyggande av matsvinn och ett effektivt och 

funktionellt nyttjande av resurser, material och tillgångar. Medvetenheten om mervärden 

i svensk, regional och lokal livsmedelsproduktion behöver därför öka hos konsumenter 

och livsmedelsaktörer. 

Offentlig upphandling är ett av våra viktigaste verktyg för att uppnå en mer hållbar 

konsumtion av livsmedel. Restaurangnäringen, som inom kommunen omsätter cirka 

27 miljoner kronor, har också en stor påverkan på vilka varor och produkter som 

efterfrågas i kommunen.  
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Självförsörjningsgrad 

I början av 1990-talet producerade Sveriges bönder 75 procent av landets livsmedel. I 

dag litar vi mer på importen av livsmedel från länder runt om i hela världen, som 

varannan tugga består av. Förutom mat är vi också beroende av att importera varor för att 

kunna driva ett eget lantbruk. Vi importerar energi, bränsle, växtskyddsmedel, soja som 

proteintillskott och reservdelar. Med en högre självförsörjning blir landet och kommunen 

mindre sårbara vid till exempel olika typer av kriser eller handelshinder. I fredstid 

handlar en högre självförsörjningsgrad om att ge utrymme för en mer hållbar produktion 

med lägre klimatpåverkan och fler arbetstillfällen. 

Nedan visas en illustration av nuläget i kommunen vad gäller självförsörjningsgraden av 

ett antal livsmedel som produceras i kommunen. Detta illustreras genom två staplar. Den 

ena stapeln visar hur stor produktion av livsmedlet i fråga som produceras i kommunen 

och den andra stapeln visar hur mycket av det aktuella livsmedlet som Nordanstigs 

invånare konsumerar.  
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Nordanstigs produktion av mejerivaror visar att kommunen är självförsörjande på mjölk, 

nötkött och griskött. Det produceras 10 492 ton mjölk, 186 ton nötkött samt 512 ton 

griskött per år i kommunen. Årligen produceras även 10 ton lammkött vilket är mindre 

än konsumtionen i kommunen. En stor utmaning inom fiskenäringen är bristen på 

strömming och att besluten i många fall tas på EU-nivå. I kommunen fångas dock årligen 

46 ton fisk. I kommunen har vi ingen äggproducent. I dagsläget produceras det 125 ton 

potatis och 500 kg grönsaker som når den lokala marknaden i Nordanstig. Vi är långt 

ifrån självförsörjande inom varugrupperna grönsaker och potatis, men där ser vi en 

uppgång av produktionen. 

Övergripande mål med strategiska områden 

De lokala målen i handlingsplanen för Sveriges livsmedelsstrategi är baserade på de 

övergripande målen i den regionala handlingsplanen: 

 Produktionsvärdet för den totala livsmedelsproduktionen i ska öka med 50 procent till år

2030

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

Det finns tre strategiska områden identifierade: 

 Regler och villkor

 Konsument och marknad

 Kunskap och innovation.



Mål och åtgärder 

Avsikten med handlingsplanen är att genom hållbar tillväxt skapa sysselsättning och 

bidra till ökad produktion av livsmedel samt ökad produktion av insatsvaror. En ökad 

livsmedelsproduktion bidrar också till ökad självförsörjningsgrad och förmåga att hantera 

olika kriser. Handlingsplanen består av två övergripande mål samt ytterligare 10 mål med 

tillhörande åtgärder. Mål och åtgärder är indelande i den nationella livsmedelsstrategins 

tre strategiska områden. Några åtgärder beskriver arbete som redan görs eller insatser 

som är lagreglerade. Detta för att det inte ska tappas bort i processen samt för att belysa 

helheten. 

Strategiskt område: Regler och villkor 

Jordbruksarealen i kommunen ska inte minska 

Kommunen tar stor hänsyn till jordbruksmarken och bevarandet av livskraftig 

jordbruksproduktion i den fysiska planeringen. 

Om jordbruksmark trots allt exploateras undersöker kommunen möjlighet till att 

återuppta produktion på mark som inte är i bruk. 

Kommunen ger utrymme för vegetabilieproduktion i och i närheten av tätorter på mark 

som inte redan används för odling. 

Vatten som livsmedel och produktionsresurs värnas 

Länsstyrelsen Gävleborg och kommunen fortsätter sitt arbete i enlighet med 

vattenmyndigheternas åtgärdsprogram samt åtgärdsprogram för Gävleborgs miljömål. 

Tillsynsarbetet ska leda till näringslivsutveckling inom 

livsmedelskedjan 

Länsstyrelsen Gävleborg och kommunen arbetar kontinuerligt med att genom olika typer 

av informationsinsatser riktade till lantbruksföretagare underlätta för att göra rätt. 

Kontrollanter och inspektörer som jobbar med livsmedelskedjan på Länsstyrelsen 

Gävleborg och kommunen får kontinuerlig kompetensutveckling så att en likvärdig 

bedömning sker i hela landet. 

Det ska finnas förutsättningar för att driva företag i hela kommunen 

Kommunerna, Region Gävleborg och Trafikverket beaktar livsmedelsproduktion vid 

planering och underhåll av infrastrukturåtgärder både avseende areella näringar och 

livsmedelskedjans transporter. 

Kommunen fortsätter investera i servicepunkter och uppmuntrar samverkan mellan 

lokala aktörer. 



Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg och kommunen tydliggör olika 

finansieringsmöjligheter för investeringar i service på landsbygden. 

Strategiskt område: Konsument och marknad 

Hållbar tillväxt i hela livsmedelskedjan 

Länsstyrelsen Gävleborg och Region Gävleborg stödjer företag och projekt för 

produktion av insatsvaror till livsmedelskedjan som till exempel drivmedel, utsäde, 

kraftfoder och växtnäringsämnen. Länsstyrelsen Gävleborg, LRF Gävleborg och 

kommunen arbetar för en mer sammanhållen livsmedelskedja med större 

lagringsmöjligheter. 

Kommunen beaktar stadsnära odling i den fysiska planeringen. Stadsnära odling är ett 

pedagogiskt tillvägagångssätt för att skapa medvetenhet om livsmedelsproduktion, men 

har även potential att bidra till livsmedelsproduktion. 

Offentlig upphandling av livsmedel och måltidstjänster ska styra mot 

och motsvara samhällets ambitioner och lagar om djurskydd och 

miljö 

Region Gävleborg, MatVärdens projektverksamhet och kommunen möjliggör för 

kommunens livsmedelsföretag att delta i offentlig upphandling och kunna leverera till 

den offentliga marknaden. 

Region Gävleborg och kommunen arbetar för att upphandlande enheters kompetens om 

offentlig upphandling av livsmedel och måltidstjänster stärks, särskilt gällande miljö, 

klimat, social hållbarhet och djurskydd. 

Region Gävleborg och kommunen ställer sådana krav i upphandlingen som leder till att 

andelen svenska livsmedel i den offentliga livsmedelskonsumtionen ökar till minst 60% 

av inköpsvärdet. 

Region Gävleborg och kommunen arbetar för att andelen certifierade ekologiska 

produkter i den offentliga livsmedelskonsumtionen ökar till det nationella målet om 

minst 60% av inköpsvärdet. 

Region Gävleborg, Inköp Gävleborg och kommunen följer upp i vilken uträckning 

kravställningarna i den offentliga upphandlingen uppfylls. 

Minska matsvinnet i hela livsmedelskedjan 

Region Gävleborg och kommunen arbetar för minskat matsvinn i livsmedelshanteringen. 

LRF Gävleborg, Region Gävleborg och kommunen arbetar för en mer resurseffektiv 

hantering av livsmedel i hela produktionskedjan. 



Öka fiskproduktionen och möjligheterna till avsättning 

Länsstyrelsen Gävleborg och kommunen arbetar för livskraftiga fiskbestånd och 

långsiktig och hållbar fiskerinäring. 

Kommunen arbetar för att fångsten lättare kan landas av de småskaliga kustfiskarna. 

Strategiskt område: Kunskap och innovation 

Politiker, myndighetspersoner, konsumenter och marknadens 

aktörer har kunskap om livsmedelsproduktionens betydelse för 

hållbar tillväxt i Nordanstigs kommun. 

Kommunen, LRF Gävleborg och MatVärdens projektverksamheter arrangerar olika 

informationsaktiviteter med syfte att öka kunskapen om hela livsmedelskedjans 

betydelse. 

Region Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg och kommunen ansvarar för att berörda 

tjänstepersoner inom respektive organisation har kännedom om Gävleborgs 

handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018-2030. 

LRF Gävleborg tar tillsammans med kommunen ansvar för samverkan mellan olika 

aktörer så att satsningar på ökad kontakt mellan grundskolan och livsmedelskedjan görs. 

Region Gävleborg, LRF Gävleborg, kommunen och 

utbildningssamordnare samverkar för förbättrade förutsättningar för 

yrkesutbildningar från gymnasienivå vidare i hela livsmedelskedjan. 

LRF Gävleborg bjuder in Region Gävleborg, kommunens näringslivskontor och 

exempelvis Arbetsförmedlingen till samtal om kompetensförsörjnings- och 

arbetsmarknadsfrågor för livsmedelskedjan. Mål och aktiviteter för ett gemensamt arbete 

formuleras. 



Genomförande och uppföljning 
Handlingsplanen har tagits fram i dialog med berörda funktioner i kommun-

organisationen, Lantbrukarnas Riksförbund samt MatVärden genom förstudien 

Kommunsamverkan för livsmedelsstrategin. 

Handlingsplanens mål och åtgärder handlar bland annat om att stärka skyddet av 

kommunens jordbruksmark, att öka andelen svenskt, lokalt och ekologiskt i 

kostverksamheten och att på olika sätt stötta livsmedelsproducenter i kommunen och i 

länet. Handlingsplanen sträcker sig fram till år 2030. För att genomföra planens åtgärder 

arbetar Nordanstigs kommun utifrån årliga aktivitetsplaner med start år 2022. 

Planens åtgärder spänner över stora delar av kommunorganisationen men förankras och 

samordnas av miljöstrategen. Det operativa arbetet utförs av respektive berörd funktion. 

Miljöstrategen tar årligen fram en aktivitetsplan för kommande år utifrån 

handlingsplanens åtgärder, i dialog med berörda verksamheter. Miljöstrategen ansvarar 

även för att aktivitetsplanerna följs upp årligen. År 2021 är ett uppstartssår för arbetet 

med handlingsplanen. Den första aktivitetsplanen som tas fram blir således gällande för 

år 2022.  

Många av handlingsplanens åtgärder går att genomföra med befintliga resurser i form av 

kommuntjänstepersoners kompetens och arbetstid. Flera av åtgärderna kommer dock att 

kräva investeringar från kommunen sida. Detta handlar främst om resurser för att 

bibehålla och öka kunskapen om livsmedelsupphandling och ökade kostnader för inköp 

av ekologiska och närproducerade livsmedel. Därtill bör kommunen avsätta medel för att 

driva och medfinansiera samverkansprojekt som stärker den lokala matens roll, 

exempelvis genom att stötta småskaliga livsmedelsproducenter i kontakten med 

dagligvaruhandel, restauranger och offentliga kök. 



Bilaga 1 – Aktivitetslista 2022 

Åtgärd Aktivitet Ansvarig 

Strategiskt område: Regler och villkor 

Jordbruksarealen i kommunen ska inte minska. 

Kommunen tar stor 

hänsyn till 

jordbruksmarken och 

bevarandet av livskraftig 

jordbruksproduktion i 

den fysiska planeringen. 

Om jordbruksmark trots 

allt exploateras 

undersöker kommunen 

möjlighet till att 

återuppta produktion på 

mark som inte är i bruk. 

Kommunen ger 

utrymme för 

vegetabilieproduktion i 

och i närheten av tätorter 

på mark som inte redan 

används for odling. 

Om intresse finns erbjuda kommunal mark för 

småskalig vegetabilieproduktion.          

Anordna en inspirationsföreläsning för odlare i 

kommunen. 

Miljöstrateg 

Vatten som livsmedel och produktionsresurs värnas. 

Länsstyrelsen Gävleborg 

och kommunen 

fortsätter sitt arbete i 

enlighet med 

vattenmyndigheternas 

åtgärdsprogram samt 

åtgärdsprogram för 

Gävleborgs miljömål. 

Tillsynsarbetet ska leda till näringslivsutveckling inom livsmedelskedjan. 

Länsstyrelsen och 

kommunen arbetar med 

att genom informations-

insatser riktade till 

lantbruksföretagare 

underlätta för att göra 

rätt. 

Ta fram informationsmaterial kring matens 

påverkan på miljö och klimat. 

Miljöstrateg 

LRF 



Kontrollanter och 

inspektörer som jobbar 

med livsmedelskedjan 

på Länsstyrelsen 

Gävleborg och i 

kommunen får 

kontinuerlig 

kompetensutveckling så 

att en likvärdig 

bedömning sker i hela 

landet. 

Initiera samarbetssamtal med Miljökontoret för 

att säkerställa att kompetensutveckling sker. 

Miljöstrateg 

LRF 

Det ska finnas förutsättningar för att driva företag i hela kommunen. 

Kommunen, Region 

Gävleborg och 

Trafikverket beaktar 

livsmedelsproduktion 

vid planering och 

underhåll av 

infrastrukturåtgärder 

både avseende areella 

näringar och 

livsmedelskedjans 

transporter. 

Kommunen fortsätter 

investera i 

servicepunkter och 

uppmuntrar samverkan 

mellan lokala aktörer 

Utreda möjligheter till att utveckla fler 

servicepunkter inom kommunen. 

Miljöstrateg 

Länsstyrelsen 

Gävleborg, Region 

Gävleborg och 

kommunen tydliggör 

olika finansierings-

möjligheter för 

investeringar i service 

på landsbygden. 

Sammanställa och kommunicera de stöd som 

finns för livsmedels- och jordbruksföretagande. 

Miljöstrateg 



Strategiskt område: Konsument och marknad 

Hållbar tillväxt i hela livsmedelskedjan. 

Länsstyrelsen Gävleborg 

och Region Gävleborg 

stödjer företag och 

projekt för produktion 

av insatsvaror till 

livsmedelskedjan som 

till exempel drivmedel, 

utsäde, kraftfoder och 

växtnäringsämnen. 

Länsstyrelsen 

Gävleborg, LRF 

Gävleborg och 

kommunen arbetar för 

en mer sammanhållen 

livsmedelskedja med 

större lagrings-

möjligheter. 

Föreläsning i samarbete med LRF om 

krisberedskap i livsmedelskedjan. 

LRF och kommunen samverkar kring en 

föreläsning för att öka lönsamheten, upphandling 

och stöd. 

Miljöstrateg 

LRF 

Kommunen beaktar 

stadsnära odling i den 

fysiska planeringen. 

Stadsnära odling är ett 

pedagogiskt 

tillvägagångssätt för att 

skapa medvetenhet om 

livsmedelsproduktion, 

men har även potential 

att bidra till 

livsmedelsproduktion. 

Informera om projektet "Bonden i skolan" . 

Erbjuda möjligheter odlingsmöjligheter vid 

restaurering av skolornas utemiljöer. 

Erbjuda odlingsbar mark till småskaliga odlare 

om intresse finns. 

Miljöstrateg 

Fastighetsstrateg 

LRF 

Offentlig upphandling av livsmedel och måltidstjänster ska styra mot och motsvara samhällets 

ambitioner och lagar om djurskydd och miljö. 

Region Gävleborg, 

MatVärdens 

projektverksamhet och 

kommunen möjliggör 

för länets 

livsmedelsföretag att 

delta i offentlig 

upphandling och kunna 

leverera till den 

offentliga marknaden. 

Leverantörsdialoger inför upphandling. 

Arrangera utbildningstillfällen för kommunens 

företagare i offentlig upphandling. 

Stärka samarbetet och lyfta primärproducenter, 

förädlare samt restauranger. 

Kostchef 

Näringslivschef 



Region Gävleborg och 

kommunen arbetar för 

att upphandlande 

enheters kompetens om 

offentlig upphandling av 

livsmedel och 

måltidstjänster stärks, 

särskilt gällande miljö, 

klimat, social hållbarhet 

och djurskydd. 

Delta i lämpliga utbildningar/seminarier för att 

höja kunskapsnivån hos miljöstrateg samt 

upphandlare. Verka för att utbildningsnivån höjs 

hos upphandlare. 

Bidra till att sprida kommunens erfarenheter av 

offentlig upphandling av lokala och svenska 

livsmedel. 

Upphandlingsstrateg 

Region Gävleborg och 

kommunen ställer 

sådana krav i 

upphandlingen som 

leder till att andelen 

svenska livsmedel i den 

offentliga livsmedels-

konsumtionen ökar till 

minst 60% av 

inköpsvärdet. 

Öka andelen svenska råvaror. Kostchef 

Region Gävleborg och 

kommunen arbetar för 

att andelen certifierade 

ekologiska produkter i 

den offentliga 

livsmedelskonsumtionen 

ökar till det nationella 

målet om minst 60% av 

inköpsvärdet. 

Öka andelen ekologiska råvaror. Kostchef 

Region Gävleborg, 

Inköp Gävleborg och 

kommunen följer upp i 

vilken utsträckning 

kravställningarna i den 

offentliga 

upphandlingen uppfylls. 

Avtalsuppföljning kontinuerligt genom dialog 

med verksamheten. 

Miljöstrateg 

Kostchef 

Minska matsvinnet i hela livsmedelskedjan. 

LRF Gävleborg, Region 

Gävleborg och 

kommunen arbetar för 

en mer resurseffektiv 

hantering av livsmedel i 

hela produktionskedjan. 

Initiera samarbete med måltidsombud inom 

äldreomsorgen. 

Införa flera mindre rätter inom äldreomsorgen. 

Kostchef 



Region Gävleborg och 

kommunen arbetar för 

minskat matsvinn i 

livsmedelshanteringen. 

Senast år 2022 ska skolorganisationer arbeta 

särskilt med schemalagda måltider för att minska 

tallrikssvinnet, där 2021 är basår. 

Äldreomsorgen ska följa nationella riktlinjer 

gällande måltider till äldre där bra förutsättningar 

skapas vid måltiden, för att därigenom minska 

tallrikssvinnet. 

Kostchef 

Öka fiskproduktionen och möjligheterna till avsättning. 

Kommunen arbetar för 

att fångsten lättare kan 

landas av de småskaliga 

kustfiskarna. 

Länsstyrelsen Gävleborg 

och kommunen arbetar 

för livskraftiga 

fiskbestånd och 

långsiktig och hållbar 

fiskerinäring. 

Strategiskt område: Kunskap och innovation 

Politiker, myndighetspersoner, konsumenter och marknadens aktörer har kunskap om 

livsmedelsproduktionens betydelse för hållbar tillväxt i Nordanstigs kommun. 

Kommunen, LRF 

Gävleborg och 

MatVärdens 

projektverksamheter 

arrangerar olika 

informationsaktiviteter 

med syfte att öka 

kunskapen om hela 

livsmedelskedjans 

betydelse. 

Informera i Miljöalmanackan om lokal och 

klimatsmart livsmedelsproduktion. 

Arrangera en smakresa för att informera om vad 

Nordanstig har att erbjuda inom det kulinariska 

planet. 

Miljöstrateg 

Näringslivschef 

Region Gävleborg, 

Länsstyrelsen Gävleborg 

och kommunen ansvarar 

för att tjänstepersoner 

inom organisationen har 

kännedom om 

handlingsplanen för 

Sveriges 

Livsmedelsstrategi. 

Uppdatera hemsidan kring Sveriges 

Livsmedelsstrategi. 

Utforma en kommunikationsplan för att göra 

Handlingsplanen känd och erkänd. 

Miljöstrateg 



LRF Gävleborg tar 

tillsammans med 

kommunen ansvar för 

samverkan mellan olika 

aktörer så att satsningar 

på ökad kontakt mellan 

grundskolan och 

livsmedelskedjan görs. 

Erbjuda odlingsmöjligheter vid restaurering av 

skolor, och förskolors skolgårdar. Marknadsföra 

möjligheten till studiebesök på kommunens 

gårdar. 

Miljöstrateg 

Region Gävleborg, LRF Gävleborg, kommunen och utbildningssamordnare samverkar för 

förbättrade förutsättningar för yrkesutbildningar från gymnasienivå vidare i hela 

livsmedelskedjan. 

LRF Gävleborg bjuder 

in Region Gävleborg, 

kommunens 

näringslivskontor och 

Arbetsförmedlingen till 

samtal om kompetens-

försörjnings- och 

arbetsmarknadsfrågor 

för livsmedelskedjan. 

Mål och aktiviteter för 

ett gemensamt arbete 

formuleras. 

Samarbeta med arbetsförmedlingen om 

möjligheter till kompetensförsörjning inom 

livsmedelsnäringarna. 

Miljöstrateg 

Övrigt Aktivitetsplan för 2023. Framtagande och 

förankring av relevanta och genomförbara 

aktiviteter för år 2023, inom ramen för 

livsmedelsstrategins syfte, mål och åtgärder. 

Miljöstrateg 

Krisberedskap Arrangera studiecirkel i krisberedskap LRF 


