Den 28 maj 2018

En livsmedelsstrategi
för Sverige
LANDSBYGDSMINISTERN HAR ORDET:
Sommaren går för högtryck och det gör också alla uppdrag och åtgärder
inom livsmedelsstrategin. Jag har precis kommit tillbaka efter en resa till
Shanghai där jag invigde den svenska montern på Kinas största
livsmedelsmässa, SIAL-mässan. Det är tydligt för mig att Sverige har en
stor potential på den globala livsmedelsmarknaden, där vi står för säkra,
hälsosamma och goda livsmedel. Livsmedelsmässan i Kina är en del av
den historiska satsning som vi just nu genomför på livsmedelsexporten.
För att få fram ännu mer fantastiska livsmedel från Sverige, krävs bättre
samverkan mellan aktörer i livsmedelskedjan och mer forskning och
innovation. Det är därför mycket glädjande att Sweden Food Arena nu är
på plats, en samverkansarena för livsmedelssektorn. Tack alla ni som
bidrar till genomförandet av livsmedelsstrategin! Och med det vill jag
önska er en trevlig sommar!
Med vänlig hälsning

Sven-Erik Bucht
Landsbygdsminister
Läs mer om livsmedelsstrategin och ta de av informationsmaterial på
regeringens webbplats: www.regeringen.se/livsmedelsstrategin

LANSERING AV SWEDEN FOOD ARENA – FORSKNING OCH INNOVATION
FÖR EN LIVSMEDELSSEKTOR I VÄRLDSKLASS
Den 24 maj lanserades samverkansplattformen Sweden Food Arena. Här
samlas företag och branschorganisationer från hela livsmedelskedjan för
samverkan kring forskning och innovation för en innovativ, hållbar och
konkurrenskraftig livsmedelssektor. Tillväxtverket har ett
regeringsuppdrag att vara ett stöd för arenans etablering.
Tillväxtverkets webbplats: Sweden Food Arena - Forskning och innovation
för en livsmedelssektor i världsklass

50 MILJONER TILL ÅTGÄRDER FÖR PRODUKTION; KONSUMTION OCH
EXPORT AV EKOLOGISKA LIVSMEDEL
Det finns en stark efterfrågan på ekologisk mat, samtidigt har inte den
ekologiska produktionen i Sverige ökat i samma takt som efterfrågan.
Regeringen ger därför Jordbruksverket i uppdrag att vidta åtgärder för att
nå uppsatta inriktningsmål för ekologisk produktion och konsumtion. För
det avsätter regeringen 50 miljoner kronor 2018-2020.
Pressmeddelande: Jordbruksverket ska jobba för ökad ekologisk
produktion

10 PROJEKT UTSEDDA FÖR SLU:s INDUSTRIDOKTORANDER
Under våren har SLU utsett 10 projekt som ska få genomföras inom
programmet för industridoktorander som är en satsning inom
livsmedelsstrategin. Trettio intresseanmälningar kom in inom vitt skilda
delar av livsmedelsområdet och efter ett noggrant urval är det nu klart
vilka projekt som ska genomföras.
Pressmeddelande: SLU presenterar tio nya industridoktorander

SVERIGE OCH FINLAND KROKAR ARM FÖR ÖKAD LIVSMEDELSEXPORT
För att kunna stå sig starkare i konkurrensen inom livsmedelsbranschen
stärker nu Sverige och Finland samarbetet kring livsmedelsexporten.
Samarbetet gäller bland annat deltagande i mässor, e-handelslösningar,
logistik, och utbyte av kunskap.
Pressmeddelande: Svensk-finskt samarbete för ökad livsmedelsexport
Debattartikel i Hufvudstadsbladet den 18 april: Strategiskt samarbete
kring livsmedelsexport ger styrka på den globala marknaden

SVEN-ERIK BUCHT ÖPPNAR KINESISKA DÖRRAR ÅT SVENSKA FÖRETAG
Svenska livsmedelsföretag visade upp sig under konceptet Try Swedish på
Kinas största livsmedelsmässa, SIAL-mässan i Shanghai den 16–18 maj.
Sven-Erik Bucht var på plats och invigde den svenska montern. I samband
med mässan besökte landsbygdsministern även bland annat Bright Food
Group, en av Kinas största livsmedelsproducenter tillsammans med
svenska livsmedels- och agri-tech-företag.
Pressmeddelande: Sven-Erik Bucht öppnar kinesiska dörrar åt svenska
företag

STORSATSNING PÅ NORRLANDSSTÖDET TRÄDER I KRAFT
Nu träder den historiska satsningen på norrländskt jordbruk i kraft.
Regeringen har tidigare beslutat att i år höja stödet med 100 miljoner
kronor, eller ca 35 procent. Efter att EU-kommissionen nu har fattat
beslut om att ge Sverige den här möjligheten till jordbruket i norra
Sverige kan arbetet med att börja betala ut pengarna sättas igång.
Pressmeddelande: Storsatsning på norrlandsstödet träder i kraft

THE ABSOLUT COMPANY ÄR ÅRETS LIVSMEDELSEXPORTÖR
Den 3 maj utsågs The Absolut Company till årets livsmedelsexportör.
Priset är ett samarbete mellan Livsmedelsföretagen, Business Sweden och
Näringsdepartementet. Priset delades ut av näringsminister Mikael
Damberg på Livsmedelsföretagens Matdag den 3 maj.
Pressmeddelande på Livsmedelsföretagens webbplats:
Årets livsmedelsexportör 2018 är The Absolut Company

LANSERING AV OECD-STUDIE AV LIVSMEDELSKEDJANS
INNOVATIONSSYSTEM
Den 8 juni presenteras resultatet av OECD:s studie av den svenska
livsmedelskedjans innovationssystem. OECD fick uppdraget av regeringen
2016 och Statens jordbruksverk fick samtidigt i uppdrag att bistå OECD i
arbetet med studien.
Pressmeddelande: OECD-studie av Sveriges innovationssystemför
jordbruket och livsmedelssektorn

GROGRUND – NAMNET PÅ SLU:s KOMPETENSCENTRUM FÖR
VÄXTFÖRÄDLING
SLU:s kompetenscentrum för växtförädling, Grogrund, har under våren

genomfört sex workshops. Ur varje workshop har ett antal prioriterade
ämnesområden sållats ut och nästa steg är att ta fram skisser för framtida
projekt. Syftet med varje workshop är att presentera och diskutera idéer
om växtförädlingssatsningar och samtala om prioriteringar i enlighet med
målen för Livsmedelsstrategin.
SLU:s webbplats: Grogrund - kompetenscentrum för växtförädling

KONTAKT:
Genomförandesekretariatet på Näringsdepartementet:
E-mejl: n.livsmedelsstrategin@regeringskansliet.se

FAKTA OM LIVSMEDELSSTRATEGIN:
Den nationella livsmedelsstrategin med sikte mot år 2030, antogs av
riksdagen den 20 juni 2017 och är den första svenska livsmedelsstrategin
som omfattar hela livsmedelskedjan. En långsiktig strategi ska bidra till
att potentialen för hela livsmedelskedjan nyttjas fullt ut. Det innebär en
ökad och hållbar produktion av mat som kan leda till fler jobb och hållbar
tillväxt i hela landet och ge konsumenter, oavsett bakgrund, bättre
förutsättningar att göra medvetna val.
En livsmedelsstrategi för jobb och hållbar tillväxt i hela landet
Twitter: #livsstrat

