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Vårt livsmedelsprogram som du har framför dig 
presenterar spännande idéer och nytänkande. 
Programmet har tagits fram i ett dialogarbete som 
startade 2016. 
Region Halland och Länsstyrelsen i Halland var huvud-
ansvariga. Flera parter i den halländska livsmedels- 
kedjan har varit med och aktivt drivit på.

Eftersom vi redan har en Tillväxtstrategi för Halland 
där Grön Tillväxt och livsmedel finns med, valde vi att 
i stället gå vidare med ett mer handlingsorienterat 
Livsmedelsprogram för Halland.

Välkommen till vårt välsmakande Halland.
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”Vi strävar efter att ligga i framkant för 
utveckling av bra mat som skapar jobb och 
som gör att Halland lockar matälskare från 
både när och fjärran.”

Dag Hultefors, Regionråd Region Halland

”Det som förenar oss är en vilja att realisera den 
potential som Halland har som livsmedelslän 
– med utgångpunkt från den kunskap, de 
intresserade konsumenter och de kreativa företag 
som finns här.” 

Lena Sommestad, Landshövding i Halland

Tillsammans blir vi framgångsrika

Halland som matregion

Kungsbacka

Varberg

Falkenberg

Halmstad

Hyltebruk

Laholm
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Den halländska livsmedelssektorn betyder 
mycket för Halland. Den bidrar till njutning och 
livskvalitet, hälsa, upplevelser och inte minst 
många jobb!  Livsmedelssektorn står för mer än 
7% av den totala sysselsättningen i Halland, 2:a i 
Sverige procentuellt sett. 

I Halland har vi en stor och bred råvarusektor med allt 
från en omfattande jordbruksproduktion till fiske och 
trädgård.  Mat och dryck förädlas i en mångfald av min-
dre företag och några större. Här förenas historia och 
tradition med nyskapande och framåtanda inom hela 
kedjan från högkvalitativa råvaror och baslivsmedel till 
förädlade specialiteter. 

Halland har på 200 år gått från fattigdom och 
utvandring till en stor producent av baslivsmedel. 
Halländska kor tillhör de bästa i världen vad det gäller 
mjölkproduktion. I Halland finns en stor del av landets 
äggproduktion, kycklinguppfödning samt odling av 
potatis. Här produceras betydligt mer än vad hallän-
ningen konsumerar, vilket vidareförädlas både i och 

utanför länet. Redan i slutet av 1800-talet exporterades 
halländskt smör och havre till England! Produktionen 
av baslivsmedel har alla möjligheter att även fortsätt-
ningsvis ha en stark position i Halland. Ökad produk-
tionen av proteingrödor både till foder och livsmedel är 
ett exempel på en stor framtidspotential.

Restaurang- och måltidssektorn har vuxit kraftigt 
och betyder mycket för att skapa attraktivitet, njutning 
och välbefinnande. 

Halländska kockar når framgångar både i och utan-
för Halland både inom privata restauranger som offent-
liga kök. 

Ursprung och upplevelser blir allt viktigare. En 
kulinarisk resa på den halländska landsbygden bäddar 
för unika upplevelser, smaker och chans till möten med 
engagerade entreprenörer och spännande matprofiler. 

Hallands goda logistiska läge skapar utmärkta för-
utsättningar för handel med livsmedel. En sektor som 
också vuxit kraftigt.

Vi strävar efter att ligga i framkant för utveckling av 
bra mat som skapar jobb och som gör att Halland blir 

Halland som matregion

Fina livsmedel blir till goda måltider

I Halland har vi en stor och bred råvarusektor med allt från en omfattande jordbruksproduktion till fiske och trädgård. 
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en region som lockar allt fler matälskare från både när 
och fjärran. 

Livsmedelsbranschen i stort står inför omfattande 
utmaningar som ställer stora krav på såväl enskilda 
företags utveckling som att hitta nya och innovativa 
systemlösningar mellan företag, stödjande aktörer och 
omvärld. Här följer några exempel på viktiga omvärlds-
faktorer och trender som skapar utmaningar och öpp-
nar för nya möjligheter.  

Nya affärsmodeller
Digitalisering, etisk efterfrågan, hållbarhet, cirkulär 
ekonomi och socialt entreprenörskap öppnar för nya 
affärsmodeller och värdekedjor. Internet, sociala medier 
och förändrade strukturer inom detaljhandeln skapar 
innovativa leveranskedjor som i sin tur öppnar för nya 
leverantörer. Möjligheten att nå nya konsumenter ska-
par möjlighet för tillväxt även för nischleverantörer.

Närhet, ursprung och transparens
Vi ser att de trender som gynnar närhet, transparens 
och ansvar motiverar konsumenter. Platsen som livs-
medel kommer från kan ha en fundamental plats i livs-
medelskedjan. När det gäller ursprung kan kopplingen 
kan vara lokal, regional, nationell eller till och med 
global – under förutsättning att det finns en koppling 
tillbaka till ursprunget och en trovärdig berättelse kopp-
lat till konsumentefterfrågade mervärden. 

Insikten om exempelvis antibiotikaanvändning och 
produktionsvillkor i andra delar av världen har öppnat 
för svenska råvaror och livsmedel.  Svenskt kött efter-

frågas som aldrig förr och den nya märkningen ”Från 
Sverige” har blivit en succé. Det svenska ursprunget blir 
ett mervärde. 

För våra företag i Halland kan det lokala och regio-
nala ursprunget betyda olika saker beroende på storlek. 
För småskaliga producenter kan en kundorienterad 
upplevelsedel vara framgångsrik.  Engagemanget för 
ursprung och viljan att förstå hela kedjan öppnar också 
upp för ett medskapande hos konsumenten.  Medveten 

konsumtion av livsmedel kan bidra till att bygga den 
egna självbilden och kommunicera livsstil och status. 

För de större producenterna skapas möjligheter i att 
bygga och kommunicera hållbara leveranskedjor. 

Intresset för ekologiska varor är stort. Idag står 
begreppet för mer än miljö och är för många kopplat till 
en uppfattning om småskalighet och lokala producen-
ter. Vi ser en trend att även offentliga kök vill erbjuda 
sina kunder ekologiska- eller lokala produkter. 

Livsmedelsprogrammets arbete med att göra regio-
nen känd som en attraktiv plats för mat, dryck och mål-
tidsupplevelser är ett konkret sätt att hjälpa livsmedels-
företagen att ta plats och att nå nya konsumenter som 
skapar tillväxt.

Dag Hultefors, Regionråd 
Region Halland, Rolf Frid, 
VD Siaglass och f.d ordfö-
rande Signerat Halland och 
Landshövding Lena Sommestad 
i ett gemensamt Handslag 
för ett Livsmedelsprogram i 
Halland.
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”I Halland har vi en stor och bred 
råvarusektor med allt från en omfattande 
jordbruksproduktion till fiske och 
trädgård. ”
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I en inkluderande arbetsprocess med högt i tak 
har deltagarna kunnat dela med sig, utmana 
varandra under vänliga former och i gemenskap 
värdeförädla mål och aktiviteter. Syftet med detta 
arbetssätt har varit att skapa energi, gemensamt 
ägarskap och ambassadörskap. 

För att ta tillvara på möjligheter och möta utmaningar 
krävs ett brett engagemang och olika slags initiativtaga-
re. Därför är det extra glädjande att så många har deltagit 
och fortsätter att bidra i arbetet med att utveckla livsmed-
el i Halland. 

Gemensamma mål och tydlig aktivitetsplan
Livsmedel i Halland är en stark sektor som länge varit i 
fokus. Det har inte saknats mål, strategier och verksam-
heter under gångna år, men nu var det dags att återigen 
sätta extra fokus på just denna näring. Vi ville inventera 
och lyfta upp det som görs idag samtidigt som vi ville 
formulera gemensamma mål och en tydlig aktivitetsplan 
för framtiden.

Workshops, hemläxor och utvärdering

Metod – så har vårt arbete gått till 
En inkluderande arbetsprocess
Utvecklingsarbetet har bestått av öppna workshops 
med en bred inbjudan och ett brett deltagande från hela 
livsmedelskedjan. Olika representanter har ibland löst 
av varandra under arbetets gång, men de allra flesta 
perspektiv och aktörer har hela tiden varit represente-
rade.

Vi har haft som mål att lyfta upp och ta vara på det 
som redan är tänkt, synliggöra detta och dela med fler. 
Samtidigt har vi vidareutvecklat och kompletterat, allt 
för att göra handlingsplanen aktiv och fullständig med 
input från alla olika perspektiv. 

Mellan dessa öppna workshops har arbete pågått 
i en arbetsgrupp med representanter för de största 
aktörerna inom livsmedelsbranschen i Halland. Här 
har workshopresultaten bearbetats och vidareförädlats. 
Även workshopdeltagarna har fått arbetsuppgifter 
mellan gångerna, detta i form av hemläxor, bl.a. med att 
vidareutveckla handlingsplaner för de fyra prioriterade 
tematiska insatsområdena.

Foto: Carina Sundqvist
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Rolf Frid, Slöinge, VD SIA-Glass och tidigare 
ordförande i Signerat Halland
 
”Jag är glad över att näringslivet 
har fått vara med från början i en 
process för att skapa och initiera ett 
livsmedelsprogram som vi nu ska 
fortsätta att jobba efter”.
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• Region Halland
• Högskolan i Halmstad
• LRF Halland 
• Lokalt Ledd Utveckling Halland 
• Länsstyrelsen Halland

Vi stärker livsmedelsproduktionen i Halland 

Arbetande aktörer i programmet
• Företag i regionen
• Offentliga kök 
• Hushållningssällskapet Halland
• Signerat Halland
• Andra myndigheter, aktörer & organisationer

Under alla möten och samtal och 
ända fram till handslaget har vi 
fortsatta att finslipa målbilderna 
utifrån inkomna synpunkter.

Intresset för de fyra programträffarna som hållits ute hos halländska företag med livsmedelsanknytning har varit stort 
med sammanlagt ca 200 deltagare.  
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Resultat – våra 8 definierade målbilder

Våra målbilder ger rätt riktning

För Hallands bästa
I Halland äter och lever vi gott. Till Halland reser man 
för att äta och uppleva. Vi tar vara på och bygger vidare 
på våra naturtillgångar. Vi är kaxiga med ett välmående 
som har den längsta livslängden i Sverige. För detta 
arbetar vi stolt som lokala matambassadörer. Halland är 
förenat med mat, i Sverige och i världen.

Allt bra vi gör!
Vi drar nytta av varandra och vi satsar på kommuni-
kation. Besöksnäringen är en viktig kulturbärare och 
kommunikationskanal för oss. När vi utvecklar produk-
ter och tjänster tar vi vara på vårt historiska arv och 
använder berättelser för att bygga vår identitet.

Nytt och innovativt 
Halland är matkreatörernas hemvist, vi har fokus på nya 
trender och det som väntar bakom hörnet. Tillsammans 
välkomnar, utvecklar, odlar och förädlar vi mat från alla 
kulturer, vilket ger en grund för nya företag. Vi bygger 
vidare på det lokala i kombination med det nya och 
exporterar både kunskap och produkter. Vi kombinerar 
praktisk och akademisk kunskap. 

Nisch till storskalitet
I Halland satsar vi på nisch-produktion såväl som 
storskalighet. Det som produceras i Halland ska finnas 
i Halland – på restauranger, i offentliga kök, på kon-
sumentens matbord. Vi tar vara på säsongernas möj-
ligheter och tänker kvalitet och mervärde i allt vi gör.  
Exempel är lägsta nivå på offentliga måltider till att vi 
saluför den halländska matkassen.

Hållbarhet
Vi ser våra kunder som viktiga utvecklingspartners, det 
är nära mellan konsument och primärproducent. Vi ser 
till att konsumenterna har kunskap, gör medvetna val 
och ställer krav. Att de väljer sunda och bra livsmedel 
för hälsans och den lokala ekonomins skull. Vi arbe-
tar hållbart och gränslöst och satsar på det cirkulära 
samhället. I Halland börjar vi med barnen, hela vägen 
genom förskola och skola, genom att bidra till ökad livs-
medelskunskap.

Flexibelt arbetssätt
Vi har flexibla regelverk, är öppna för förändringar, 
har tillgängliga system som förenklar och möjliggör. I 
Halland har vi ett gemensamt och nytänkande arbets-
sätt för offentlig upphandling som välkomnar det små-
skaliga i alla kommuner och i hela regionen. Det är lätt 
att välja bra mat från Halland till de offentliga köken.

Egna varor
Våra lokala varor är tillgängliga genom välfungerande 
gemensamma ”varuslingor” som spänner över hela 
Halland, och utanför. Vi utnyttjar existerande kanaler 
samtidigt som vi utvecklar nya gemensamma distri-
butionskanaler, både digitala och fysiska. Lokala pro-
ducenter har avtal med halländska handlare och lokala 
produkter är ett profilsortiment i butikerna.

Vi arbetar ihop
Vi skapar dynamiska mötesplatser, utvecklar kunskaps-
banker tillgängliga för många och lär av varandra. Vi 
har starka nätverk för nytänkande över branschgränser-
na, i kombination med tillgängliga, öppna testmiljöer 
och mötesplatser.

Potentialen i och drivkraften för att utveckla livsmedel i Halland är stor. Den första träffen, ”Kickoffen”, 
ägnades till allra största delen åt att var och en fick bidra med sina målbilder. Individuella önskemål i 
kombination med gemensamma utmaningar och en önskan om att bidra till ett större sammanhang har 
kunnat sammanfattas i åtta olika målbilder, alla med sin egen speciella tematik. 
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Från ord till handling

Offentlig sektor som kund & lokala 
producenter som leverantörer

Kompetens

Hej 
kund

Från vara eller tjänst 
till konsument

Samverkan – mötesplatser i nya 
och etablerade former

Nästa steg i processen blev att jobba med hur de 
övergripande målbilderna skulle kunna omsättas 
till konkreta insatser. 

Alla deltagare identifierade gemensamt viktiga behov 
och insatser som prioriterades och klustrades till fyra 
tematiska områden:

1. Från vara eller tjänst till konsument
2. Samverkan – mötesplatser i nya och etablerade 

former
3. Offentlig sektor som kund & lokala producenter 

som leverantörer
4. Kompetens

Områdena processades sedan vidare under två dialog-
möten och fylldes på med förslag på konkreta insatser.  
Inom varje område bildades öppna arbetsgrupper som 
träffades mellan dialogmötena för att fortsätta driva 
insatserna ytterligare framåt. För att säkerställa en bra 
framdrift i dessa arbetsgrupper, tillsatte Region Halland 
en resursperson och sammankallande för varje grupp. 
Representationen i de fyra olika grupperna avgjordes av 
omfattning och inriktning på temat. 

Arbetet i grupperna fortlöper och har på kort tid 
redan genererat flera samarbeten, konkreta initiativ 
och förslag. Vissa av dessa bygger på koordinering och 
samarbeten kring redan pågående aktiviteter och verk-
samheter, medan andra är helt nya initiativ.  

Insatserna sker längs olika tidsaxlar med såväl snab-
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Hej 
kund

Snabba inititativ.
Synligt resultat, brett 
engagemang och energi

Pilotaktiviteter.
Lärdomar

Insatser som kräver 
större bearbetning 
och fler resurser

Insatser och aktiviteter kan se ut på flera olika sätt!

ba initiativ som snabbt ger synliga resultat och ett brett 
engagemang och dels mer långsiktiga insatser som 
kräver större bearbetning och ytterligare resurser.  

Från vara eller tjänst till konsument 
Inom detta område identifierades behov och insatser 
längs hela kedjan från råvara till konsument. Flera av 
de föreslagna insatserna har gemensamma värden och 
intressen som bidrar till att koppla de olika leden längs 
kedjan närmre varandra:
• Stärk den halländska identiteten och varumärket 

ytterligare
• Gör det halländska mer synligt och tillgängligt för 

konsumenten med nya innovativa sätt att nå ut 
• Identifiera logistiklösningar som gör det möjligt att 

nå fler kunder såväl i som utanför Halland 
• Organisera innovationsinsatser inom områden som 

produkt-, tjänste-, affärs- och marknadsutveckling

Händer just nu!
Flera initiativ och ansökningar med koppling till områ-
det har gjorts. 

Med Livsmedelsprogrammet som avstamp har 
näringslivet genom föreningen Signerat Halland 
beviljats medel för ett treårigt projekt för att bilda ett 
livsmedelskluster i Halland.

Maria Förssell Six
Slottshusfru Tjolöholms slott

”För mig har deltagandet i 
livsmedelsprogrammet inneburit 
att  jag lärt känna andra i 
livsmedelsbranschen och kunnat 
knyta viktiga kontakter. 
När jag fått kreativa idéer har 
livsmedelsprogrammet gjort det 
enkelt att hitta rätt personer för att 
komma vidare. Det finns en så stor 
potential i Halland som det gäller att 
få ihop!”

Foto: Thomas Carlén

I samband med utställningen ”Dräkter från 
Downton” serverar Storstugan mat som knyter an 
till temat.
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Samverkan – i nya eller 
etablerade former
Behovet av samverkan mellan aktörer inom mat & mål-
tider och besöksnäringen har uttalats som stort. Det är 
också på mötesplatser som konsumenternas personliga 
engagemang skapas och kunskapen om det lokala och 
halländska sprids. Detta kan ske genom att: 
• Optimera och skapa fler mötesplatser för aktörer 

och konsumenter, i etablerade former och med nya, 
innovativa koncept.

• Förmedla inspiration, trender och kunskap för att 
kunna paketera och marknadsföra det Halland 
erbjuder på flera ställen parallellt, till exempel ett 
gemensamt marknadsföringskoncept för regionala 
skördefester.

• Lär av pilotprojekt som Falkenbergs Skafferi, 
Kattegattleden och av varandra.

• Gemensam exponering av det halländska i och utan-
för Halland. 

Händer just nu!
Livsmedelsprogrammets arbetsgrupp inom detta 
område ska utökas och kommer att bjuda in fler aktörer 
och destinationer. Från och med hösten 2017 ska denna 
arbetsgrupp utveckla en regional strategi runt måltids-
turism. En extra resurs har tillsatts på regional nivå för 
att kunna skynda på processen.

Offentlig sektor som kund & lokala 
producenter som leverantörer 
Området har synliggjort tre prioriterade områden och 
har bildat en arbetsgrupp som arbetar vidare med fokus 
på den offentliga måltiden i Halland:

Ökat samarbete hos Livsmedelsbranschens aktörer vad 
gäller den offentliga måltiden
• Samarbete och information.

Gemensam långsiktig politisk strategi i Halland vad 
gäller:
• Ekologiskt
• Svenskproducerat
• Närproducerat

Gun Olsson, VD Hushållningssällskapet 
Halland

”Hushållningssällskapet Halland ser 
fördelar med att samla branschen 
för att finna gemensamma mål att 
arbeta emot. 
Livsmedelsproduktionen är viktigt 
för Halland och därför är det viktigt 
att kraftsamla kring specifika frågor. 
Den process som pågått under 
2016-2017 har skapat ett antal 
mötesplatser med utrymme för 
engagemang och där vi och många 
andra har kunnat knyta kontakter 
med företagare i olika delar av 
värdekedjan. 
Vi ser fram emot det fortsatta arbetet 
med att uppfylla de mål som togs 
fram.”
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Christian Lindbäck som är måltidsutvecklare 
i Kungsbacka Kommun 

”Genom arbetet med 
livsmedelsprogrammet i Halland, så 
är manegen krattad för att offentliga 
måltider, lokala producenter och 
leverantörer nu skall kunna gå till 
handling.”

• Att se värdet av goda måltider som i längden ger god 
hälsa och i förlängningen en effektivare samhällse-
konomi.

Livsmedelsupphandlingar
• Hur kan vi underlätta för verksamheterna att göra 

bra upphandlingar som också underlättar för lokala 
producenter att komma in på marknaden.

Händer just nu!
Region Halland och kommunerna i Halland har gått in 
i ”Måltid Sverige”, ett partnerskap för att samordna den 
offentliga måltiden vad gäller bl.a. kompetensförsörj-
ning, forskning och innovation.

Temaområdets frågor är också kopplade till ett kost-
nätverk i Halland där kommunerna och Region Halland 
samarbetar kring gemensamma frågor om den offentli-
ga måltiden i Halland. Nätverket samarbetar även med 
ett motsvarande nätverk för upphandlare i Halland.

Arbetsgruppen utökas eller omformas utifrån pri-
oriterade områden med ambitionen att kunna agera 
branschråd på en övergripande nivå, och ingå i andra 
nätverk när behov finns. 

Kompetens
Behovet av ökad kompetens löper som en röd tråd 
genom hela den halländska livsmedelskedjan och anses 
utgöra en grundläggande faktor för branschens fortsat-
ta utveckling. Inom detta område har fyra prioriterade 
delområden synliggjorts:

Ökad kompetens hos Livsmedelsbranschens aktörer
• Fortbildning för befintliga företagare och anställda 

Kompetensförsörjning – attrahera unga
• Marknadsföringsinsatser med syfte att attrahera 

unga gymnasieväljare till Livsmedel och Gröna 
näringar.

• Utveckla och stötta de satsningar som görs för min-
dre barn att skapa förståelsen från ”jord till bord”

• Grön Grundskola i framtiden? 

Påverkansstruktur och lobbyverksamhet 
• Utveckla nya utbildningsformer. 

Kompetensförsörjning – karriärbytare
• Utveckla nya utbildningsformer t.ex. lärlingsutbild-

ningar, Komvux eller yrkeshögskola.
• Arbetsmarknadsutbildningar.
• Mentorsprogram. 

Händer just nu!
Områdets arbetsgrupp arbetar vidare med fokus 
på kompetensförsörjningen inom primärproduktio-
nen och livsmedelsförädlingen i livsmedelskedjan. 
Arbetsgruppen kommer att utökas eller omformas 
utifrån prioriterade områden med ambitionen att kunna 
agera branschråd på en övergripande nivå och ingå i 
andra nätverk när behov av stark påverkansstruktur 
finns. 
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Gun Ragnarsson, grisbonde Kärragärde. 
Verksam inom Ekologiska Lantbrukarna 
Halland och Sveriges Djurbönder

”Alla, såväl egenföretagare som 
organisationer, har ett ansvar att 
göra verklighet av programmet och 
stärka Halland som en matregion. Vi 
vill ta vårt ansvar genom att påverka 
Naturbruksgymnasierna så att de 
har rätt kurser och att ungdomarna 
lär sig rätt saker. Det är också viktigt 
att utbilda lantbrukarna så att de 
blir bra arbetsgivare.”
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Arena Grön 
Tillväxt

Innovationsplattform 
livsmedel

Besöksnäring 
och matevents
tex Falkenbergs 

Skafferi, Visit Halland, 
Kulinarisk Resa

Signerat 
Halland

Näringslivsdriven innovation – 
nätverk – marknad

Nätverk för 
kostansvariga Halland 

Kommuner och region

Grönt College
Kompetens- 
försörjning

Nätverk hälso- 
samma måltider

Samverkan nationellt Food Nexus 
Nordic

Ekosystem innovation

Havs- och 
fiskeriprogrammet

Landsbygds- 
programmet

”Livsmedelskluster Halland”
Hallands Matgille

Måltid Sverige
Innovation, nätverk, kompetens

             offentliga måltider

Integration 
och mångfald

Mat, måltid och  inkludering. 
Framtidens lantbruk

Industriell 
Dynamik

Kunskaps- och 
utvecklingsresurser

Ett axplock av pågående 
projekt, nätverk och andra 
initiativ i Halland
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”Under arbetets gång var nätverkandet 
den del som kändes viktigast. Det 
ledde till att jag valde att påverka 
fokusområden som  Mötesplatser och 
Offentlig upphandling.”
 
Lars-Anders Knutsson
LRF Halland
Företagsutvecklare & företagarcoach

”Genom arbetet med Livsmedelsprogrammet 
i Halland har vårt redan goda samarbete 
inom ramen för Arena Grön Tillväxt med 
företag och offentlig sektor i Halland stärkts 
ytterligare. Det innebär att vi tillsammans 
lättare kan identifiera behov och möjligheter 
och därmed utveckla den halländska 
livsmedelskedjan – med kompetens från 
Halland.”

Per-Ola Ulvenblad
Universitetsadjunkt, Högskolan i Halmstad.

Niklas Svenmyr på Olsegården är distributör av 
lokalproducerad frukt, grönsaker och potatis till 
butiker, restauranger, kommunala verksamheter 
samt industrier. 

”Att delta i livsmedelsprogrammet 
bekräftade att vår affärsidé med 
en logistiktjänst för halländska 
livsmedelsproducenter ligger rätt i 
tiden!”

”Vi valde att vara delaktiga då livsmedel 
och mat är viktiga delar i vår egen 
strategi. Sambandet mellan livsmedel, 
från både gröna och blåa näringar, och 
besöksnäringen, inklusive fisketurism är 
stark och satsas på genom LLUH.
Vi har fått fram en samsyn för Halland och 
lyckats stärka olika organisationer i deras 
roller.”

Marion Eckardt, Lokalt ledd utveckling Halland
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Våra effektmål finns i
Tillväxtstrategi för Halland

Tillväxtstrategi för Halland är en värdefull 
kompass och ett viktigt verktyg för Hallands 
framtida utveckling och tillväxt. Här samlas 
olika aktörers krafter mot gemensamma mål. 
I arbetet med en nationell livsmedelsstrategi är 
målet att öka sysselsättningen, produktionen, 
exporten, innovationskraften och lönsamheten 
i livsmedelsproduktionen, samtidigt som de 
relevanta nationella miljömålen nås. 

Effektmål i Livsmedelsprogram för Halland 
1. Hög attraktivitet, mäts bl.a. i inflyttning
2. Stärkt konkurrenskraft, mäts bl.a. i tillväxt, 

utveckling och förnyelse i existerande företag samt i 
ett ökat företagande

3. Fler i arbete, mäts bl.a. sysselsättningsgrad samt i 
utveckling inom skola och utbildning

Region Halland och Länsstyrelsen i Halland ansvarar 
för att utvärdera hur Livsmedelsprogrammet i Halland 
bidrar till effektmålen samt till målen för den Nationella 
Livsmedelsstrategin. 

Aktörerna utvärderar själva hur man bidrar till de 
åtta målbilderna.

För att koppla dessa långsiktiga och generella effekt-
mål till just vårt arbete inom Livsmedelsprogrammet i 
Halland behöver vi bryta ner dem och se vilka föränd-
rade beteenden och beteendemål som bidrar till res-
pektive effektmål. Till varje beteendemål kan vi knyta 

ett antal aktiviteter och aktivitetsmål som bidrar till att 
förändra utvalda beteenden.

Vi är många aktörer i Halland som på olika sätt 
bidrar med aktiviteter och beteendeförändring. 
Tillsammans kan vi fläta ihop en matta av aktivitetsmål 
och beteendemål som bygger upp och levererar till de 
effektmål om finns angivna i Tillväxtstrategin. Varje 
aktör och organisation bidrar genom att själva identi-
fiera vilka aktiviteter och beteendeförändringar man 
själv bidrar med för en förflyttning mot de gemensamt 
satta målbilderna och därmed också mot effektmålen i 
Tillväxtstrategin.

Vi vill här bjuda på ett par inspirationsexempel i 
form av  utvecklingsidéer med aktivitetsmål, beteen-
demål och effektmål. Vart och ett med tydlig koppling 
till någon av de åtta definierade målbilderna.

Aktivitet
(mål)

Beteende
(mål)

Effekt
(mål)+ +

”Varje aktör och organisation bidrar 
genom att identifiera vilka aktiviteter 
och beteendeförändringar man själv 
bidrar med för en förflyttning mot 
de gemensamt satta målbilderna 
och därmed också mot effektmålen i 
Tillväxtstrategin och den nationella 
livsmedelsstrategin.”
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Halländsk frukost
Ett antal ”Halländsk frukost” som serveras på hotell
leder till att hallänningar och besökare uppmärksam-
mar och väljer det halländska vilket leder till en ökad 
efterfrågan, vilket leder till stärkt konkurrenskraft.

Från målbilden: ”Nisch till storskalighet”. Det som 
produceras i Halland ska finnas i Halland – på restau-
ranger, i offentliga kök, på konsumentens matbord.

Exempel på utvecklingsidéer

Falkenbergs matdagar
Ett antal möten för att sprida lärdomar från Falkenbergs 
matdagar leder till ökat engagemang för lokala produ-
center och besöksnäring i övriga kommuner, vilket leder 
till stärkt konkurrenskraft plus fler i arbete, vilket leder 
till hög attraktivitet.

Från målbilden: ”Vi arbetar ihop”. Vi skapar dynamis-
ka mötesplatser, utvecklar kunskapsbanker tillgängliga 
för många och lär av varandra. Vi har starka nätverk för 
nytänkande över branschgränserna, i kombination med 
tillgängliga, öppna testmiljöer och mötesplatser. 

Lokala  råvaror ger hotellfrukosten en extra upplevelse.

Falkenbergs Skafferi arrangerar Falkenbergs matdagar.

Gemensamma dialogmöten
Ett antal gemensamma dialogmöten mellan lokala 
producenter och upphandlare leder till upphandling-
sunderlag med öppningar för lokala leverantörer, vilket 
leder till ökade volymer, vilket leder till stärkt konkur-
renskraft.

Från målbilden: ”Flexibelt arbetssätt”. Vi har flexibla 
regelverk, är öppna för förändringar, har tillgängliga 
system som förenklar och möjliggör. I Halland har vi 
ett gemensamt och nytänkande arbetssätt för offentlig 
upphandling som välkomnar det småskaliga i alla kom-
muner och i hela regionen. Det är lätt att välja bra mat 
från Halland till de offentliga köken.

Utbildningsdagar 
Ett antal utbildningsdagar för anställda i livsmedeltill-
verkning med fokus på nya trender, nya recept och nya 
kompetenser leder till innovation, kvalitet och lojalitet 
på arbetsplatsen plus nya produkter plus nya företag, 
vilket leder till stärkt konkurrenskraft.

Från målbilden: Nytt och innovativt. Halland är mat-
kreatörernas hemvist, vi har fokus på nya trender och 
det som väntar bakom hörnet. Tillsammans välkomnar, 
utvecklar, odlar och förädlar vi mat från alla kulturer, 
vilket ger en grund för nya företag.
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Regeringens proposition 
”Det övergripande målet för nationella livsmedels-
strategin ska vara en konkurrenskraftig livsmed-
elskedja där den totala livsmedelsproduktionen 
ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål 
nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning 
och bidra till hållbar utveckling i hela landet. 
Produktionsökningen, både konventionell och ekolo-
gisk, bör svara mot konsumenternas efterfrågan. En 
produktionsökning skulle kunna bidra till en ökad 
självförsörjningsgrad av livsmedel. Sårbarheten i 
livsmedelskedjan ska minska.” Livsmedelsstrategin 
innehåller tre strategiska områden: 

1) Regler och Villkor
Målet för det strategiska området ”Regler och vill-
kor” ska vara att utformningen av regler och villkor 
ska stödja målet om en konkurrenskraftig och hållbar 
livsmedelskedja där produktionen ökar. Detta genom 
ändamålsenliga skatter och avgifter, regelförenkling-
ar, administrativa lättnader och andra åtgärder för att 
stärka konkurrenskraften och lönsamheten.

2) Konsument och marknad
Målet för det strategiska området ”Konsument och 
marknad” ska vara att konsumenterna ska ha ett högt 

förtroende för livsmedlen och kunna göra medvetna 
och hållbara val, exempelvis av närproducerat och 
ekologiskt. Marknaden för livsmedel ska känneteck-
nas av en väl fungerande konkurrens. Den svenska 
livsmedelsexporten ska ges förutsättningar att öka 
för att möta efterfrågan på relevanta marknader.
 
3) Kunskap och innovation
Målet för det strategiska området ”Kunskap och 
innovation” ska vara att stödja kunskaps- och innova-
tionssystemet för att bidra till ökad produktivitet och 
innovation i livsmedelskedjan samt hållbar produk-
tion och konsumtion av livsmedel.
 
Nationell handlingsplan och nationellt råd
Strategin omfattar även en handlingsplan med åtgär-
der som regeringen genomför. Handlingsplanen 
omfattar bland annat ett inriktningsmål om att 30 
procent av den svenska jordbruksmarken ska utgöras 
av certifierad ekologisk jordbruksmark år 2030 och 
60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtio-
nen ska utgöras av certifierade ekologiska produkter 
år 2030. För att bistå arbetet tillsätter regeringen 
ett Nationellt råd för livsmedelsstrategin, med livs-
medelskedjans aktörer, för att stärka samarbetet och 
utbytet mellan det offentliga och olika aktörer. 

Den nationella livsmedelsstrategin
Med vetskap om en kommande nationell livsmed-
elsstrategi ville flera organisationer, Länsstyrelsen i 
Halland och Region Halland lyfta fram de regionala 
intressena i ett halländskt handlingsprogram, med 
inriktning på de halländska behoven. 

Det som ursprungligen fanns att förhålla sig till 
nationellt var tre strategiska områden i propositionen 
2015; regler och villkor, konsument och marknad samt 

kunskap och innovation. Målet för arbetet med en 
nationell livsmedelsstrategi var att öka sysselsättning-
en, produktionen, exporten, innovationskraften och 
lönsamheten i livsmedelsproduktionen, samtidigt som 
de relevanta nationella miljömålen nås. 

Det visade sig att man också kunde enas om detta, 
den 30 januari 2017 överlämnades regeringens proposi-
tion till riksdagen för behandling. 
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Nu är första steget taget! 
Vi har med gemensamma krafter och stort engagemang pekat ut en rikt-
ning, nya samarbeten har startats och nya spännande initiativ börjar se 
dagens ljus. Ett brett engagemang och initiativ från många håll behövs även 
fortsättningsvis för att vi ska nå våra mål. Mycket arbete återstår, men vi är 
på väg!

Fortlöpande information om det som sker inom vårt gemensamma 
halländska livsmedelsprogram finns för närvarande på:  
www.arenagrontillvaxt.se/livsmedelsprogram

Där kommer information om det fortlöpande arbetet inom temaområden 
och arbetsgrupper att finnas, och en hel del annat. 

Vi planerar ett uppföljningsmöte för alla engagerade i programmet under 
början av 2018. 

Kontakta oss gärna med idéer, information eller frågor:
Kristin Ovik, Länsstyrelsen Halland, kristin.ovik@lansstyrelsen.se  010-224 33 26
Hans Bergsten, Region Halland, hans.bergsten@regionhalland.se  070-796 45 95
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Traditionerna och generationers 
kunnande bär vi med oss, men vi vill så mycket 
mer! Med våra unika förutsättningar vill vi också 
skapa det nya och innovativa. De nya kittlande sma-
kerna och matupplevelserna som vi kanske inte har 
smakat eller upplevt tidigare! Hit välkomnar vi också 
den växande skara som flyttar till Halland med nya 
idéer, kreativitet och vilja att skapa något nytt. Vi 
öppnar gärna också nya dörrar till den matintresse-
rade konsumenten och delar med oss av kunskapen 
och det genuina hantverket i hela kedjan från jord till 
bord. 

Välkommen till vårt välsmakande 
Halland

Njutning och livskvalitet i Halland
Mat och dryck ligger oss nära hjärtat i 
Halland. Det bidrar till njutning och livskvalitet, 
hälsa, upplevelser och inte minst många jobb! Visste 
du förresten att Hallänningen brukar leva längst i 
Sverige?

Vi hallänningar är glada och tacksamma 
för det landskap som formats under årtusenden och 
som gett oss de allra finaste av förutsättningar för 
ett välsmakande Halland! Här möter det salta från 
havet de djupa skogarnas och sjöarnas smaker. Här 
letar sig de många åarna fram genom ett böljande 
och bördigt jordbrukslandskap med ett rikt utbud av 
råvaror från växt- och djurriket. Ett Sverige i minia-
tyr!

Utifrån detta finaste av ”skafferier”, 
har ett stort utbud av mat, dryck och matupplevelser 
vuxit fram i en mångfald av företag, många är små 
och några större. Skickliga Halländska lantbrukare, 
fiskare, förädlare, kockar och andra matentrepre-
nörer, har försett såväl Hallänningar som andra, i 
och utanför Sverige, med förstklassig mat och dryck 
sedan lång tid tillbaka.


