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Regional livsmedelsstrategi - 2030

Övergripande mål: 

Ett långsiktigt hållbart livsmedelssystem 

◼ länets livsmedels- och 

primärproduktion ökar, samtidigt som 

sårbarheten i livsmedelskedjan 

minskar, 

◼ livsmedelssektorn är en del av 

Stockholms innovations- och 

utvecklingskraft och bidrar till att föra 

stad och landsbygd närmare varandra,  

◼ strategin bidrar till de nationella och 

regionala miljö- och klimatmålen samt 

till flera av målen för Agenda 2030. 



Förutsättningar för Stockholms län 

◼ 23+ % av befolkningen, 3% av 

jordbruksföretagen, 3% av 

jordbruksmarken

◼ 26 kommuner

◼ Sveriges största marknad, köpstark 

och mångkulturell

◼ Sveriges tredje största 

landsbygdsbefolkning

◼ Stor turism



Länsspecifika val för strategin

◼ Bevarad eller ökad 

produktionskapacitet i länet

◼ Hållbar utveckling av allt lantbruk

◼ Lönsamhet för hela 

livsmedelskedjan

◼ Värna om Stockholm som en god 

marknad för hela landets 

producenter

◼ Stärka livsmedelsberedskapen i 

händelse av kris



Jordbruksmarken minskar

◼ Ett av fem län som exploaterat 
mest jordbruksmark under 
perioden 2011-2015

◼ Högvärdiga jordbruksmarken 
tätortsnära

◼ En fråga om lönsamhet och 
markpriser
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Produktion växtodling

◼ Spannmål 28 000 ha (2,6 % av landet)

◼ Oljeväxter 3 000 ha

◼ Vall 34 000 ha

◼ Träda 10 000 ha

◼ Matpotatis 82 ha



Produktion djurhållning

◼ Nötkreatur ca 17 000 st fördelat på 338 

företag

◼ Får ca 22 000 st fördelat på 365 företag

◼ Gris ca 28 000 st fördelat på 16 företag

◼ Höns ca 41 000 st fördelat på 90 företag



Andel mjölkkor per kommun



Andel slaktgrisar (över 20 kg) per kommun



Stockholm – ett konsumtionslän



Tack!

Kontaktinformation:

kristina.nigellrichter@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/stockholm


