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Denne rapport beskriver regionale og lokale fødevarepolitik-
ker og strategier i udvalgte landdistrikter og landkommuner i 
Danmark, Sverige og Litauen. Formålet er at belyse både udvik-
ling og implementering af regionale og lokale fødevarepolitikker 
og fødevarestrategier - og hvordan disse har betydning for føde-
vareinnovation og vækst hos lokale fødevareproducenter.

                                                                                                                                               
Fødevarepolitik og strategi som erhvervspolitik

Rapporten viser, at de undersøgte regionale og lokale 
fødevare politikker og fødevarestrategier i landdistrikterne er 
kendetegnet ved deres fokus på udvikling og understøttelse 
af lokale fødevarevirksomheder. Det vil sige, at fødevarepolitik 
også er fødevareerhvervspolitik – der ofte også kobles til en 
turisme- eller eksportpolitik.

Når især fødevareområdet er interessant for landdistrikter skyl-
des det naturligvis, at de fleste landdistrikter har en betydelig 
landbrugsproduktion og det derfor ligger lige for at udvikle det 
felt ved yderligere lokal forarbejdning af de lokale råvarer.

Lokale fødevarepolitikker og strategier i landdistrikter anven-
des som et middel mod den generelle urbanisering, der for 
mange landdistrikter og landkommuner betyder affolkning 
(fraflytning af især højtuddannede mennesker) og tab af 
arbejdspladser med sociale og økonomiske konsekvenser til 
følge.

Målet for lokale fødevarepolitikker og strategier bliver derfor 
ofte at skabe gode lokale rammevilkår for fødevarevirksomhe-
der, således at der kan tiltrækkes nye food start-ups samtidig 
med at eksisterende fødevarevirksomheder forbliver i lokalom-
rådet og enten fastholder eller innoverer deres produktion.
Langt hen ad vejen er lokale fødevarepolitikker og strategier i 

landdistrikter derfor også erhvervsstrategier. Rationalet er, at 
øgede aktiviteter inden for fødevareerhvervet kan øge job mu-
lighederne og dermed tiltrække nye bosættere.

Med dette fokus på udvikling af det lokale fødevareerhverv 
adskiller landdistrikternes fødevarepolitik sig fra urbane føde-
varepolitikker, som de kendes fra en række storbyer som 
Milano, Barcelona, Bristol eller Toronto, som typisk handler om 
måltidspolitik i offentlige institutioner og oftest tjener sociale 
og miljømæssige formål. 

Men rapporten peger også på, at urban fødevarepolitik kan 
blive inspireret af hvad der sker i landdistrikterne: Malmø, Skånes 
største by, har i de sidste par år tilføjet et fødevarevirksomheds-
aspekt til deres fødevarepolitik. På det konkrete plan fremførte 
de adspurgte fødevarevirksomheder følgende strategiske 
elementer som værdifulde for deres virksomhedsudvikling:

 { Individuel virksomhedsrådgivning ud fra den enkelte føde-
varevirksomheds behov, fx omkring produktinnovation, 
bæredygtighed indenfor klima og miljø.

 { Kurser og webinar for alle lokale fødevareproducenter.
 { Fælles markedsføring af lokale produkter via fx turist-

brochurer, tidsskrifter, landsdækkende TV med information 
til forbrugerne.

 { Markeder med mulighed for salg af lokalt producerede 
fødevarer.

 { Ture, der bringer turister til lokale producenter og butikker.
 { Netværk, der hjælper små producenter ift. virksomheds-

udviklingen i de tidlige år.
 { Fælles ansøgninger vedrørende eksternt finansierede 

projekter om lokal fødevareinnovation.
 { Vejledning om hvordan man som fødevarevirksomhed kan 

tiltrække risikovillig kapital til produktinnovation.

1. HOVEDRESULTATER

Fødevarepolitik og strategi som branding
Støtten til og udviklingen af det lokale fødevareerhverv knyttes 
ofte sammen med en afsætningsstrategi: De lokale fødevarer 
markedsføres som unikke og autentiske produkter, der er resul-
tatet af det lokale madhåndværk og lokalområdets særlige 
natur og klima. Det lokale islæt ved fødevarerne bruges ikke 
alene til at brande fødevarerne selv, men også til at brande 
regionen/kommunen. 

Kommercielt anvendes markedsføringen af den lokale fødeva-
refortælling til eksportfremstød og i turismebranchens oplevel-
sesøkonomi. I regionerne og kommunerne anvendes de lokalt 
producerede fødevarer som en identitetsmarkør, der skal få 
lokalområdet til at skille sig ud fra andre lokalområder og frem-
stille det som et særligt attraktivt område med en stærk og 
unik fødevare- og madkultur.

Fødevarepolitik og strategi som bæredygtighed
De lokalt producerede fødevarer fremstilles ofte som mere 
bæredygtige end de fødevarer, der kommer fra den globalise-
rede fødevareindustri. På miljøområdet fremhæves de korte 
transportafstande og de innovative lokale fødevarevirksomhe-
der, der er i stand reducere fx madspild. Fra et socialt perspek-
tiv peges på hvordan de lokale fødevarer kan bidrage til stolt-
heden og glæden over at bo i område, der er i stand til at frem-
bringe så unikke produkter.

Fødevarepolitik og strategi som proces
I Danmark er initiativet til at formulere lokale fødevarepolitik-
ker og strategier i landdistrikter som regel sket ud fra en eller 
flere udfordringer, som de lokale aktører, dvs. fødevareerhverv, 
myndigheder og borgere, har stået over for - og hvor en lokal 
fødevareproduktion er blevet set som en del af løsningen. 

Dermed er processen omkring udvikling og implementering 
primært sket decentralt og løsrevet fra den nationale politiske 
kontekst. Det betyder, at man ikke har haft nogen overordnet 
ramme at støtte sig til og derfor på mange måder helt på ny 
har måttet udforske og udvikle ideerne til en lokal fødevare-
politik og strategi. Som fødevarepolitisk proces har det kørt 
meget forskelligt i de undersøgte kommuner. Undersøgelsen 
peger på, at ofte har fremdriften i den lokale fødevarestrategi 
været afhængig af lokale personers engagement og deres 
indsats på området. Der kan ligeledes peges på at inddragelse 
af mange aktører og samarbejde på tværs af organisationer 
synes at give fødevarepolitikken mere tyngde og gøre den 
mere vedholdende.

Den svenske model for fødevarestrategier beskriver, hvordan 
de nationale og regionale strategier udformes i parallelle og 
samtidige processer, hvor regioner igennem regionale stra-
tegier tilpasser sig den nationale fødevarestrategi, og hvor 
kommuner tilpasser deres egne strategier for forretningsud-
vikling og politikker for offentlig catering til de nationale mål. 
Dette betyder, at nationale fødevarepolitikker har spillet en 
central rolle i udvikling og støtte af regionale og lokale fødeva-
repolitikker og strategier.

Sverige har haft succes med at udvikle og implementere regio-
nale og lokale fødevarepolitikker og strategier. Denne rapport 
viser, at succesen kan tilskrives en par enkelte nøgleaktiviteter: 
 Interessenters engagement, politisk vilje til at handle inden for 
fødevaresektoren, samarbejde mellem den offentlige og den 
private sektor, partnerskabsaftaler og mulighed for økonomisk 
støtte. Målene for de nationale og regionale fødevarestrategier 
er at øge fødevareproduktion og kompetence blandt føde-
vareproducenter for at sikre, at svensk fødevareproduktion 
er konkurrencedygtig og at forbedre fødevaresikkerhed for 
Sverige generelt.
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Skåne er en stærk fødevareregional med mere end 20 års strate-
giarbejde og et kompleks innovations øko-system, som startede 
tidligt, men hvor det tog sin tid at udvikle en  egentlig partner-
skabsstrategi, der også tog hensyn til den unikke, geografiske 
position med den korte afstand til Europa. Eksemplet med 
Kalmar-regionen illustrerer, hvor smidig en mindre region med 
mindre diversitet er, men med en betydelig fødevareproduktion 
til hurtigt at udvikle en regional fødevarepolitik med tydeligt 
afgrænsede mål. Kalmar regionen var den første af de svenske 
regioner, der lavede en regional fødevarepolitik I 2015, og er, 
efter en evaluering i 2019, ved at implementere den næste  hand-
lingsplan, der har endnu mere fokus på fx fødevarelevering i 
krisesituationer på grund af klimaændringer, og regional fødeva-
reidentitet med eksempler på implementering af et områdekort 
og kommende investeringer i Fødevarernes Hus i løbet af 2021.

I Litauen er man ikke nået så langt som i Danmark og Sverige 
og der findes ingen lokale fødevarepolitikker endnu. Politi-
ske processer i Litauen er primært top-down og der er derfor 
typisk mindre rum for at der kan udvikles lokale politiske 
processer omkring fx fødevarer. Men i enkelte kommuner 
efterspørger fødevareerhvervet lokale fødevarepolitikker 
og strategier, der kan bakke op om det arbejde, som nogle 
af dem allerede er i gang med for at bevare og udvikle det 
lokale fødevareerhverv.

2. FORMÅLET MED RAPPORTEN

organer søger at lave sig selv om til udviklere af fødevarestrate-
gier og ansvarlige for gennemførelse af fødevarestrategier. 
Der er derfor særlig opmærksomhed på

 { Fødevarepolitikker: udvikling og indførelse af politikker og 
visioner for det regionale/lokale fødevarebillede. 

 { Fødevarestrategier: skridt, foretaget af regionale og lokale 
statslige organer for implementering af fødevarepolitikkerne.

Rapporten har til formål at give klarhed omkring udviklingen af 
lokale fødevarepolitikker og fødevarestrategier i landdistrikter 
og også, forhåbentlig, at inspirere dem, der allerede arbejder 
med eller har til hensigt at arbejde med fødevarepolitikker og 
fødevarestrategier i landdistrikter.

Rapporten vedrører offentlige fødevarepolitikker og fødeva-
restrategier i udvalgte regioner og kommuner i landdistrikter. 
Case studierne i rapporten omhandler tre lande: Danmark, 
Sverige og Litauen.

Case studierne beskriver hvordan statslige organer har adopte-
ret og implementeret fødevarepolitikker og fødevarestrategier 
som et værktøj til at støtte og styrke den lokale fødevaresektor. 
I denne proces er samarbejde med den kommercielle, private 
fødevaresektor og til en vis grad også civilsamfundet et tilba-
gevendende emne.

Da indførelse og implementering af fødevarepolitikker og 
fødevarestrategier i en landdistriksmæssig kontekst er et rela-
tivt nyt fænomen, undersøger rapporten hvordan statslige 

Figur 1: EU Interreg South Baltic Region
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3. INTRODUKTION TIL FØDEVAREPOLITIKKER  
OG FØDEVARESTRATEGIER I LANDDISTRIKTER

mellem mennesker og et naturligt miljø, og begreberne føde-
varepolitik og fødevarestrategi kan bruges til at adressere 
disse emner. Som det fremgår af denne rapport, er italesæt-
telsen af regionale og lokale fødevarepolitikker og fødevare-
strategier ofte baseret på den tanke, at der kan opnås flere, 
lokale fordele på det sociale, menneskelige og miljømæssige 
niveau ved at arbejde med regionale og lokale fødevarepoli-
tikker.

Efterhånden som opfattelsen af fødevarepolitik og fødeva-
restrategi kommer ind i regionale og lokale sammenhænge, 
ændres indhold, mening og hensigt med disse opfattelser. Da 
fødevarepolitik og fødevarestrategi første gang blev italesat 
i en regional kontekst, så var det i byer og forstæder, og de 
emner, der blev omtalt vedrørte typisk adgang til sund mad 
til alle, social inklusion, bæredygtighed, fødevaresikkerhed,   
selvstændiggørelse, økonomi og samfundsudvikling.

Fra begyndelsen har fødevarepolitikker i byområder været 
centreret om mennesker. Hovedmålet med urbane føde-
varepolitikker har indtil nu været omsorg for indbyggerne i 
byen: hvordan opdyrker og former man et fødevaresystem, 
som kan understøtte beboernes behov for sunde madvarer, 
offentlige måltider (børnehaver, skoler, plejehjem osv.) og 
samfundsudvikling. De strategier, der er udviklet til dette 
formål, er mangfoldige og rækker fra etablering af lokale 
havesamfund, baseret på frivillig arbejdskraft, til handelsre-
lationer med grøntsagsdyrkere og landmænd i regionerne 
omkring byerne. 

Udviklingen af fødevarepolitikker og fødevarestrategier i 
landdistrikter har mange lighedspunkter med  byområderne. 
Man finder de samme hensigter og mål for fødevarepolitikker 
og fødevarestrategier i adskillige offentlige politikker og stra-
tegier i landdistrikter.

Imidlertid adskiller de fleste fødevarepolitikker og fødevare-
strategier i landdistrikter sig fra den urbane kontekst ved at 
give den lokale fødevarehandel høj prioritet. I dag er flytning 
af virksomheder til bymæssige området og det deraf følgende 
tab af arbejdspladser en konstant trussel i landdistrikterne. Da 
landbrug og i en vis grad også fødevareproduktion er almin-
deligt i landdistrikterne, virker det helt naturligt at fokusere på 
fødevarer og fødevaresystemet som en måde til at fastholde 
lokale virksomheder og arbejdspladser. Regioner som Toscana 
og Emilia-Romagna i Italien er tidlige eksempler på dette, idet 
de i årtier har promoveret unikke, lokale fødevarer af høj kvalitet 
som en del af deres regionale og lokale fødevarepolitik.  Blandt 
fordelene kan nævnes international branding og eksport af 
lokalt producerede fødevarer og også en stigende fødevaretu-
risme, hvilket jo så igen understøtter lokale landmænd og føde-
vareproducenter. Listen i tabel 1 viser de vigtigste områder og 
værdier, der er forbundet med regionale fødevarepolitikker og 
fødevarestrategier, omfattet af denne undersøgelse.

Links og referencer
Den eksisterende litteratur (videnskabelige dokumenter, 
retningslinjer, offentlige fødevarestrategier, foldere osv.) 
om regional og lokal fødevarepolitik og fødevarestrategi er 
hovedsageligt samlet omkring den urbane kontekst. Så vidt 
vi ved, overstiger antallet af undersøgelser og meningsmå-
linger vedrørende fødevarepolitik i byer langt de tilsvarende 
om fødevarepolitikker og fødevarestrategier i landdistrikter.
Det kunne ses som et tegn på, at fødevarepolitikker og føde-
varestrategier i landdistrikter er et relativt nyt fænomen, 
som stadig er i sin vorden og at kun få regionale og lokale 
statslige organer indtil nu har udviklet og adopteret fødeva-
repolitikker og fødevarestrategier. Det er naturligvis også en 
angivelse af, af drivkræfterne til at udvikle fødevarepolitikker 
og fødevarestrategier har været stærkere i byområder end i 
landdistrikter.  
I afsnit 7, referencer, er begge sider oplistet med relevant 
litteratur og links for yderligere oplysninger.

I et bredere, historisk perspektiv og i en europæisk kontekst, 
så forbindes begreberne fødevarepolitik og fødevarestrategi 
som oftest med det nationale og internationale (især EU) 
niveau. Fødevarepolitikker og fødevarestrategier er, indtil for 
nylig, næsten udelukkende blevet udviklet og implementeret 
af politiske og administrative organer på nationale  og inter-
nationale  niveauer. 

Sådanne nationale og internationale fødevarepolitikker og 
fødevarestrategier omhandler typisk emner som fødevarefor-
syningssikkerhed, fødevaresikkerhed, handelsbestemmelser, 
bestemmelser angående økologisk produktion, forbruger-
beskyttelse, dyrevelfærd osv. På det konkrete plan vedrører 
fødevarepolitik grænseværdier for forurenende stoffer og 
tilsætningsstoffer, etablering af procedurer for risikovurdering 
, vedtagelse af hygiejneregler og procedurer for fødevare-
håndtering, udarbejdelse af retningslinjer for håndtering af 
sygdom i dyr og dyrevelfærd, sikring af et korrekt kundeinfor-
mationsniveau og kundebeskyttelse osv.

Således har politikker og strategier angående fødevarer og 
landbrug længe ikke været forbundet med regionale og 
lokale, regeringsmæssige og politiske områder, da beslutnin-
ger om disse emner  hovedsageligt blev truffet på internatio-
nalt og nationalt niveau, og da regionale og lokale myndighe-
der kun havde lille eller ingen indflydelse på disse områder.

I løbet af de sidste 10-20 år har opfattelsen af fødevarepolitik 
og fødevarestrategi i stadig større grad fundet vej til regionalt 
og lokalt niveau.  Det at man bruger begreberne fødevarepo-
litikker og fødevarestrategier i regionale og lokale sammen-
hænge kan tilskrives det faktum, at disse koncepter har en 
evne til at åbne op for diskussionen om fødevarers og føde-
varesystemers roller i de lokale samfund; fødevareproduk-
tion og forbrug har stor betydning for samfundet, forholdet 

Tabel 1.  
De vigtigste drivkræfter og værdier i fødevarepolitikker og fødevarestrategier  
i statslige organer i landdistrikter

1. Erhverv og jobs: støtte til den lokale økonomi, iværksættere, virksomheder, flere jobs, nye markeder
2. Attraktiv landsdel for tilflyttere og turister: liv i lokalområdet og unik mad
3. Meningsfulde jobs: faglig stolthed
4. Fødevaresikkerhed: sikker fødevareforsyning og tilgængelighed af fødevarer
5. Fødevarekvalitet: friske råvarer og produkter og øget sundhed for befolkningen via adgang til sunde fødevarer
6. Miljø: reduceret transport, lokale råvarer, bæredygtige fødevarer og reduceret madspild
7. Oplevet kvalitet: nærhed, sporbarhed, kendskab til producenterne, årstidsrytme, tillid
8. Viden og gennemskuelighed: synlighed af fødevarernes produktionshistorie
9. Sted: relationer, tilhørsforhold, identitet, sammenhæng
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4. FØDEVAREPOLITIK OG FØDEVARESTRATEGIER I DANSKE LANDDISTRIKTER

Formålet med undersøgelsen er at belyse 

1. Tilblivelse: Hvordan bliver fødevarepolitikker og  
fødevarestrategier til? 

2. Udmøntning: Hvilke aktiviteter og handlinger indgår i det 
fødevarestrategiske arbejde?  

3. Effekt: Hvilke effekter har fødevarestrategien haft for 
mellemstore fødevarevirksomheder? 

4. Evaluering: Vurdering af fødevarestrategiers egnethed som 
værktøj for en udvikling af lokalområder

I flere danske kommuner er interessen for mad og fødevarer 
stigende. Især kan det konstateres, at flere kommuner har rettet blik-
ket mod lokale fødevareproduktioner, der kan skabe arbejdspladser 
og det lokale forbrug af fødevarer, der kan skabe sammenhængs-
kraft og tilhørsforhold.

I nogle af disse kommuner får denne interesse et meget konkret 
udtryk i form af tiltag, der inddrager fødevarevirksomheder, food 
service, interesseorganisationer og borgere. Det gælder fx kommu-
nerne Bornholm, Lolland, Guldborgssund, Lejre, Odsherred, Sønder-
borg og Ringkøbing-Skjern
Indsatsen på fødevareområdet kan udmønte sig i formuleringen af 
konkrete kommunale fødevarepolitikker og fødevarestrategier. Når 
det sker, er det naturligvis fordi, at man ønsker at tildele området en 
særlig politisk opmærksomhed i en kommune. Der er intet krav om, 
at kommuner i Danmark skal have en fødevarepolitik eller strategi 
og det er derfor frivilligt om en kommune vil gå ind i det arbejde. 
Der er også kommuner der har større indsatser på det fødevare-
politiske område, men alligevel ikke har fundet det nødvendigt at 
eksplicitere det i nogen særskilt fødevarepolitik eller fødevarestra-
tegi. Der er derfor mange forskelligartede måder, hvorpå der arbej-
des med området i de danske kommuner.

For at undersøge de kommunale fødevarepolitikker og fødeva-
restrategier i landdistrikterne nærmere, er der udvalgt tre cases: 
kommunerne Bornholm, Lolland/Guldborgssund (de to kommuner 
arbejder sammen om deres fødevarestrategi) og Ringkøbing-Skjern. 
Disse kommuner er valgt ud fra deres arbejde med fødevarepolitik 
og fødevarestrategier og fordi de alle tre lægger vægt på, hvordan 
de kan understøtte vækst og innovation blandt lokale små mellem-
store fødevarevirksomheder. Alle tre kommuner har fødevarestra-
tegier, der er vedtaget af kommunalbestyrelsen. I alle kommuner 
er der gennemført interviews med hhv. kommunale embedsfolk, 
lokale erhvervsorganisationer samt fødevarevirksomheder. 

Fig. 1: Journeymap - I forbindelse med flere af interviewene blev delta-
gerne bedt om at tegne en tidslinje med hændelser i forbindelse med 
tilblivelse af fødevarestrategien.
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LOCAL FOOD FROM LOLLAND-FALSTER

Lolland-Falsters fødevarestrategi 

Lolland og Guldborgsund Kommuner har en fælles fødevarestra-
tegi, som blev vedtaget i foråret 2018. Strategien har titlen Stra-
tegi for fødevareproduktion og fødevareturisme på Lolland Falster 
(LF-strategien, 2017). Den er blevet til i et samarbejde mellem de 
to kommuner på baggrund af en analyserapport af potentialet 
for en fælles fødevaresatsning (Analyserapport, 2017). 

Fødevarestrategien vil ”fastlægge en indsats og prioritering for, 
hvordan de to kommuner og Business Lolland-Falster sammen 
kan accelerere erhvervs- og turismeudvikling med fødevarepro-
duktion som omdrejningspunkt” (LF-strategien, 2017). Endvidere 
er målsætningen og succeskriterierne at 1) skabe direkte øget 
beskæftigelse og omsætning med international afsætning af 
produkter og 2) tiltrække turister fra både Danmark og udlan-
det med udgangspunkt i autentiske fødevarer og fødevaretu-
risme (ibid.)
Visionen er at gøre ”Sydhavsøerne kendt af danskerne, profes-
sionelle danske fødevarekunder samt udenlandske turister, 
som et område med troværdige, autentiske fødevareprodukter, 
-producenter og –oplevelser”(ibid). Det er ligeledes visionen 
at Lolland-Falster fra 2017 til 2025 har fordoblet omsætning og 
beskæftigelse i mellemstore fødevarevirksomheder og fødeva-
returisme. Fødevarestrategien arbejder altså med tre indsats-
områder, nemlig 1) identitet og markedsføring, 2) autentiske 
fødevarer og 3) fødevareturisme. 

Fokusområdet ‘Identitet og markedsføring’ skal løftes 
gennem en lokal fødevarefortælling (storytelling). Målet er 
at skabe en fortælling, der kan styrke den fælles Lolland-Fal-
sterske identitet om autentiske fødevarer. Til det formål skal 
der udvikles en fælles platform for markedsføring af ”Sydhav-
søerne” til brandingen og formidling af fødevarefortællingen. 

‘Autentiske fødevarer’ skal løftes gennem et vækstprogram 
for mindre fødevareproducenter og der gennemføres en række 
fælles aktiviteter inden for produktudvikling og skalering af 
produktion samt markedsføring, distribution og afsætning. 
Blandt andet skal indsatsen rettes mod at styrke enkeltprodu-
center, som har ambitioner om at etablere eller skalere eksiste-
rende forarbejdning og mod etablering af fælles forarbejdning 
for mindre producenter. For at øge kendskabet til de lokale 
autentiske fødevarer foreslås det at etableres et fælles mærke 
for fødevarer fra Lolland-Falster med bred lokal opbakning.

‘Fødevareturisme’ skal udvikles gennem styrkelse af herre-
gårds-gastro-turisme, etablering af fødevareruter samt at skabe 
et Gastronomisk Folkemøde på Lolland-Falster.

I strategien fremhæves, at Lolland-Falster har unikke forhold 
for landbrugsproduktion, og det beskrives at Lolland-Falster er 
kendetegnet ved ”høj jordbonitet og gunstige klimaforhold for 
planteproduktion. Det har betydet, at området gennem århund-
reder har haft en stor landbrugs- og råvareproduktion inden 
for områder som bl.a. korn, roer, ærter, frugt og bær” (ibid s. 3). 
Der lægges ligeledes vægt på at Lolland-Falster har kultur for 
råvareproduktion med tradition for dyrkning af sukkerroer og 
sukkerproduktion. Det autentiske bliver dermed at tage fat i de 
historiske landbrugstraditioner og da landbruget jo produce-
rer råvarer, bliver autenticitet i denne forståelse til råvarenær-
vær: ”Det autentiske har sin rod i et samspil mellem råvarer af høj 
kvalitet, produkternes og producenternes historie, råvarernes og 
produkternes tilblivelse samt de unikke natur- og kulturmiljøer, der 
kendetegner Lolland-Falster. Det udgør fundamentet for fremti-
dens autentiske fødevareprodukter fra området” (ibid). Dermed 
læner autenticitetsforståelsen sig op ad terroir-begrebet: det er 
fødevarer dyrket i Lolland-Falsters unikke muld og forarbejdet 
efter historiske traditioner.

Resultater af strategien
Lolland-Falsters fødevarestrategi har affødt følgende aktiviteter 
og resultater:

 { Muld-netværket. Strategien har blandt andet bidraget til 
etablering af fødevarenetværket Muld-netværket med 41 
medlemsvirksomheder og udviklingen af det fælles mærke 
‘Muld’ for autentiske og lokale fødevarer fra Sydhavsøerne. 

 { Madens Folkemøde. I maj 2019 blev Madens Folkemøde 
en realitet for første gang og det er besluttet at gentage 
succesen, når Corona-situationen igen tillader det. Både 
kommunerne og de andre aktører bag det første Madens 
Folkemøde bakker op. 

 { Guldborgsund og Lolland Kommuner har iværksat en række 
udviklingsprojekter i forbindelse med fødevarestrategien. 
Blandt andet et såkaldt Tour-Bo projektet om bæredygtig 
fødevareturisme.

www.muldlollandfalster.dk
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Bornholms fødevarestrategi 

Bornholms fødevarestrategi blev lanceret i november 2017. Føde-
varestrategien er et partnerskab mellem Bornholms Regions-
kommune, erhvervsorganisationen Gourmet Bornholm – en del af 
regional madkultur og landbrugsorganisationen Bornholms Land-
brug og Fødevarer (Bornholms Fødevarestrategi 2017-2025, 2017). 
Fødevarestrategien blev til på baggrund af et samarbejde mellem 
de tre organisationer i ’Partnerskabet for udvikling og afsætning 
af bornholmske kvalitetsfødevarer’, der siden 2014 har haft et stra-
tegisk samarbejde. Partnerskabet om fødevarestrategien mellem 
kommunen og interesseorganisationerne fra erhvervet adskiller sig 
fra de fleste andre kommuners fødevarestrategier, som typisk kun 
er besluttet og udarbejdet af kommunen.
 
I formuleringen af Bornholms fødevarestrategi har man arbejdet 
ud fra en vision om, hvilken position man gerne vil have, at Born-
holm indtager på sigt: ”Bornholm er fyrtårnet i det danske fødevare-
landskab. Og øen skal vokse og blomstre heraf” (Bornholms Fødeva-
restrategi, 2017,-, s 6). På et mere konkret og nært plan lyder missi-
onen for fødevarestrategien: ”Med forbrugeren i øjenhøjde styrker 
vi i fællesskab evnen, viljen og motivationen hos øens små og store 
fødevarevirksomheder til at udvikle, bevare og sælge Bornholms sted-
bundne kvaliteter, den særegne bornholmske råvare og den særlige 
bornholmske fødevareoplevelse” (Ibid, s. 7).

Fødevarestrategien opstiller fire konkrete målsætninger
 { Bornholm tilbyder Danmarks bedste fødevaremiljø  

– koordineret erhvervsfremme
 { Bornholm producerer Danmarks bedste fødevareoplevelser 

– smagen af Bornholm
 { Bornholm vælger lokale råvarer og produktion  

– øget selvforsyning
 { Bornholm fremtidssikrer gennem diversitet  

– bæredygtig, grøn, begavet

Fødevarestrategien afskiller sig fra andre kommunale 
fødevare strategier ved at være en partnerskabsstrategi. Det 
er derfor ikke kommunen alene, som er afsender og ene 
beslutningstager, men derimod partnerskabet. Dette afspej-
ler sig også i strategiens målsætninger, som for hvert område 
er inddelt i målsætninger for hver af de tre partnere. 

Med målsætningen ’Bornholm tilbyder Danmarks bedste 
fødevaremiljø’ ønsker partnerskabet i fællesskab at: ”fokusere 
på koordineret erhvervsfremme ved at skabe rammer og udvik-
ling inden for erhvervsservice, rammevilkår, uddannelse, videns-
deling og produktionsfaciliteter” (ibid, s. 10). Hver af partnerne 
byder ind med forskellige indsatser, som bidrager til målopfyl-
delsen. Bornholms Landbrug og Fødevarer vil ”videreudvikle 
fødevarerådgivningen på Bornholm” og blandt andet tilbyde 
attraktive rådgivningspakker til fødevare-startups og iværk-
sættere samt facilitere vidensdelingsgrupper for landmænd 
og fødevareproducenter. Gourmet Bornholm vil bidrage til 
iværksætteri og tiltrække nye fødevareproducenter eksem-
pelvis med drift af madkulturhuset Gaarden og arbejder for 
at udvikle et nationalt ressourcecenter for maddannelse og 
madhåndværk – en fødevareuddannelse for fødevareprodu-
center. Bornholms Regionskommune vil sikre fokus på kvalitet 
i den fælles erhvervsservice på fødevareområdet. Det vil de fx 
gøre ved at prioritere fødevareområdet i erhvervsudviklings-
strategien og arbejde med kommunale fødevareudbud, som 
understøttende for øget udbud og afsætning hos lokale føde-
varevirksomheder. 

Idet fødevarestrategien bygger på fælles målsætninger, men 
hvor hver partner byder ind med egne indsatser, giver strate-
gien også plads til forskellige indsatser, som partnerne ikke 
er enige om. Dette er tydeligst under målsætningen om at 
”Bornholm fremtidssikrer gennem diversitet”, hvor Bornholms 
Regionskommune har en målsætning om, at de økologisk 

dyrkede arealer skal udgøre 20% og at der anvendes 60% 
økologiske råvarer i kommunens egne køkkener samtidig 
med at Bornholms Landbrug & Fødevarer ingen målsætnin-
ger har om mere økologi, men arbejder med grønne forret-
ningsplaner og at afdække forretningspotentiale for cirkulær 
økonomi. 

Resultater af strategien
 { Koordineret samarbejde om rådgivning af fødevareprodu-

center mellem Bornholms Landbrug & Fødevarer og Gour-
met Bornholm

 { 20% lokale fødevarer i de offentlige køkkener
 { Fundraising til erhvervsfremme- og innovationsprojekter 

samt etablering og udvikling af madkulturhuset Gaarden. 

https://gaarden.nu/da/ gourmet-bornholm/

Til det bornholmske fødevare
erhverv og kommende fødeva
reiværksættere er der etableret 
en fødevarekatalysator, som 
stiller viden til rådighed for at 
hjælpe virksomhedernes for
retningsudvikling til vækst.

Den bornholmske fødevare
katalysator består af et samar
bejde mellem Business Center 
Bornholm, Center for Regio
nal og Turismeforskning, Er
hvervshus Hovedstaden (tidli
gere Væksthus Hovedstaden), 
Bornholms Landbrug & Føde
varer og Gourmet Bornholm. 

Det vil sige fem åbne døre, der 
gør det lettere, smidigere og 
hurtigere at komme fra jord til 
bord. 

Den bornholmske fødevare
katalysator vejleder, skaffer 
viden, finder pengetanke og 
tilskudsmuligheder, graver 
løsninger frem, tilbyder (kom
mende) virksomheder genveje, 
erfaringer, ny viden og netværk 
– alt sammen med henblik på 
at styrke forretningsudviklin
gen. 

Download pjece om Born-

holms fødevarekatalysator på 

gaardens hjemmeside. 

Direkte link:

https://gaarden.nu/da/

gourmet-bornholm/

Den bornholmske fødevarekatalysator
Alle erhvervsfremme-aktører deltager i den bornholmske fødevarekatalysator

Den bornholmske 
fødevarekatalysator 
er dit værktøj
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Ringkøbing-Skjerns fødevarepolitik 

Ringkøbing-Skjern Kommune har siden 2015 arbejdet med 
fødevarestrategiske indsatser. På baggrund af en intern 
erhvervsanalyse i kommunen blev fødevareområdet udpeget 
som et af kommunens styrkepositioner sammen med energi, 
produktionserhverv og turisme. Erhvervsrådet var pennefø-
rer for en første version af en Fødevarepolitik 2015-2019, som 
kommunalbestyrelsen vedtog sammen med en handlingsplan. 

I byrådsperioden 2019-2023 er en ny fødevarepolitik og hand-
lingsplan udarbejdet (Ringkøbing-Skjern Kommune fødeva-
repolitik, 2019) I Ringkøbing-Skjern kaldes det officielt fødeva-
repolitik, men i det daglige arbejde blandt Ringkøbing-Skjern 
Erhvervsråd og deres samarbejde med fødevarevirksomhe-
derne, kaldes det også for fødevarestrategien. Fra 2017 har et 
såkaldt Foodboard med fødevarevirksomhedsinteressenter 
fungeret som advisory-board for kommunens arbejde med 
politikken og handlingsplanen. 

Fødevarepolitikken er en del af kommunens satsning kaldet 
’Naturens Rige’. Visionen for fødevarepolitikken er ”Et stærkt 
vestjysk fødevareerhverv, der gør sig gældende nationalt og inter-
nationalt til gavn for vores område.”  Fødevarepolitikken består 
af fire målsætninger:

 { Fødevarefortællingen, der kommunikerer aktiviteter og 
resultater, skal medvirke til at fremme kendskabet til lokale 
fødevarer og videreudvikle den gode fødevarefortælling og 
sætte Ringkøbing-Skjern Kommune på landkortet.  

 { Produktion og afsætning. At forbedre virksomhedernes 
forretningsudvikling, produktion og afsætning og medvirke 
til at styrke virksomhedernes og iværksætternes forretnings-
udvikling og konkurrenceevne samt tiltrække virksomheder. 
 

 { Innovation og viden. Fremtidens fødevarer og forretnings-
modeller kræver innovation og viden, hvilket understøttes 
gennem partnerskaber med kobling mellem viden og praksis. 

 { Bæredygtighed. Målsætningen er at arbejde tværgående 
med at skabe gode fødevarer, sunde måltider og gode 
smagsoplevelser som grundlag for det gode liv og samtidig 
fremme udviklingen af bæredygtighed i den lokale fødeva-
reproduktion.

Fødevarefortællingen handler om at styrke kommunikation 
og fortællingerne om de lokalt producerede fødevarer med 
særligt fokus på de mellemstore fødevarevirksomheder inden 
for iværksætteri, forædling og oplevelser. Fødevarefortællin-
gen er formidlet på forskellig vis, blandt andet via Smagen af 
vest og Madmødet i maj 2021 (Smagen i vest, 2020).

Som en konkret handling på baggrund af fødevarepolitikken 
vil man etablere en FoodHub, der kan fungere som lokal logi-
stikcentral med køl og frys og medvirke til at koordinere og 
facilitere indkøb af lokale fødevarer til kommunens offentlige 
køkkener.  

Resultater af strategien
Fødevarepolitikken og den lokale fødevareproduktion har i 
den første periode fra 2015-2019 resulteret i skabelsen af 50 
til 75 arbejdspladser (Interview med Søren Holm, Ringkøbing 
Skjern Erhvervsråd). Både landbrugets primærsektor og fiske-
riet er store erhverv i kommunen, men fødevarepolitikken 
med aktiviteterne omkring Center for fødevareudvikling er nye 
områder, som blandt andet har medvirket til skabelsen af Føde-
varepark Skjern Enge (Fødevarepark Skjern Enge, 2020)

Fra 2015 og frem er der startet 15-20 nye lokale fødevarevirk-
somheder, som stadig er i gang og holder ved. Fødevarepolitik-
ken har betydet, at små og mellemstore fødevarevirksomheder 
stadig bliver prioriteret politisk. Tidligere har der erhvervspoli-
tisk især været fokus på forarbejdningsindustrien og på land-
bruget. Efter fødevarepolitikken er kommet til, er arbejdet med 
at understøtte de små lokale fødevarevirksomheders blevet 
opprioriteret både via erhvervsfremmearbejde og i kommunen 
generelt.  

Det flerårige og kontinuerlige arbejde med fødevarepolitikken 
har betydet, at Ringkøbing-Skjern Kommune er blevet kendt 
blandt nationale aktører, vidensinstitutioner og virksomheder 
for at have en fødevarestrategisk satsning på fødevareområdet, 
hvilket giver både kommunen og de lokale medarbejdere, virk-
somheder og andre aktører mod og lyst til at fortsætte arbej-
det for at styrke arbejdet med lokale fødevarer i Vestjylland.  
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Værdiskabelse

Fødevarevirksomhederne er blevet spurgt til om de kommunale 
fødevarestrategier har givet værdi for deres virksomhed. Neden-
for er en liste med de aktiviteter, som virksomhederne nævner at 
de har deltaget i:

Individuel virksomhedsrådgivning. Det kan fx dreje sig om 
forbedring af hjemmesider, cirkulærøkonomi, virksomhedsetab-
lering, økonomi og budgettering, kortlægning af kompetence-
mæssige huller i virksomheden, netværk og netværksopbygning 
i lokalmiljøet. Fx har Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd et stort 
netværk med rådgivere og erhvervslivet og de er meget hjælp-
somme med at finde relevante rådgivere.

Kurser og webinar. Det kan være om sensorik, oplevelsesøko-
nomi, SoMe, salgs- og kunderelationer. Arrangeres fx af lokale 
erhvervsråd.

Finansierede projekter om lokal udvikling. Der er flere eksem-
pler på, at det har været muligt for kommunerne i samarbejde 
med andre aktører at tiltrække fondsmidler til at drive innovatio-
nen og samarbejdet mellem fødevarevirksomheder både inden-
for kommunens grænser og i samarbejde med andre kommuner.

Promovering. Via turistbrochurer, tidsskrifter, landsdækkende TV 
(fx med kendiskok på besøg hos fødevareproducerende virksom-
heder i Danmark.)

Messer. Bruges mest som forum for debat (og ikke som salgs-
sted) og kan dermed være med til at skabe opmærksomhed om 
lokalt producerede fødevarer

Markeder. Deltagelse på markeder giver god værdi for de lokale 
fødevareproducenter. 

Værdiskabelse for  
lokale fødevareproducenter

Som det fremgår af fødevarepolitikkerne og strategierne 
beskrevet ovenfor er de i høj grad målrettet udviklingen, bran-
dingen og markedsføringen af lokale fødevarevirksomheder 
og deres fødevarer. Der er derfor spurgt ind til fødevarevirk-
somhedernes syn på fødevarepolitikkerne og strategierne:

 { Hvordan er fødevarevirksomhederne blevet inddraget i 
udformningen af den lokale fødevarestrategi? 

 { Hvilken værdiskabelse har fødevarestrategierne haft for 
dem? 

 { Hvilke ønsker har de til fremtidens lokale fødevarestrategi?
 

Inddragelse i udformningen  
af den lokale fødevarestrategi

Alle interviewede virksomheder kender til, at deres kommune 
har en fødevarestrategi. Virksomhederne ved også hvad denne 
handler om, i det mindste i grove træk. Ingen af de adspurgte 
fødevarevirksomheder nævner, at de direkte er blevet inddra-
get i udviklingen af fødevarestartegien; men nogle føler sig 
alligevel hørt, mens andre ikke gør.

Der er forskel på hvordan virksomhederne oplever, at kommu-
nen implementerer fødevarestrategien. Nogle oplever at 
kommunen gør meget, mens andre oplever, at det er mere 
snak og markedsføring end reel handling.

Turistture. Turistture til små fødevareproducenter og gårdbutik-
ker øger salget direkte og efterfølgende gennem webshoppen.

Netværk. Engagement i lokale foreninger, fødevarenetværk 
og fødevareklynger (som fx Gourmet Bornholm, Bornholms 
Landbrug og Fødevarer, Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd, føde-
varepolitiske netværk, Regional Madkultur- Kulinarisk Vestjyl-
land) hjælper de små producenter ift. virksomhedsudviklingen 
i de tidlige år, men knapt så meget når virksomheden først er 
rimeligt etableret. 

Ønsker til fremtidens lokale fødevarestrategi

Fødevarevirksomhederne har en række forslag til hvad de 
kunne ønske sig af fremtidige kommunale fødevarestrategier:

Produktudvikling. Mere sparring om udvikling af nye og inno-
vative fødevarer, der kan være med til at forny virksomhedens 
produktportefølje.

Rådgivning og støtte til at reducere klimabelastningen. 
Flere virksomheder ønsker at blive CO2 neutrale. Det kræver 
ekstra viden og investeringer, som virksomhederne i dag selv 
finansierer. Flere giver udtryk for at den lokale fødevarestrategi 
bør understøtte klimavenlig fødevareproduktion.

Understøttelse af biodiversitet. En af virksomhederne gør 
meget for at bevare og opbygge biodiversiteten. De ønsker 
at inspirere andre til at gøre det samme og mener den lokale 
fødevarestrategi burde indeholde en biodiversitetsplan.

Køb lokalt. En virksomhed nævner problematikken omkring 
at få danskerne til at købe lokale produkter frem for udenland-

ske. Fødevarestrategien bør understøtte information til forbru-
gerne om fordelene ved at købe lokalt.

Samlet koordineret indsats. Nogle virksomheder nævner, 
at der er en tendens til at lave projekter med snævert fokus på 
enkeltområder; Flere nævner at der også er behov for større 
samlede indsatser, der kan skabe synergi og samarbejde imel-
lem aktørerne på fødevareområdet.

Fælles promovering. Flere nævner, at en lokal fødevarestra-
tegi med fordel kunne fremme den fælles promovering via fx 
en fælles butik i større byer eller i forbindelse med turisme PR 
for områderne.

Risikovillig kapital. Virksomhederne har mange forskellige 
ideer, men mangler ofte kapital og ressourcer til at realisere 
dem. Fødevarestrategierne kunne være med til at anvise veje til 
at rejse risikovillig kapital.
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Fig. 1. Regionalel strategier i Sverige og det økologiske innovatonssystem for Skåne som del af den regionale strategi.

Strategien har tre strategiområder: 1) regler og bestemmelser 
om fx regulatorisk forenkling og færre, administrative byrder 2) 
forbrugere og  markeder, rettet mod forbrugernes tillid til føde-
varer for at facilitere oplyste og miljøbevidste forbrugervalg og 
et marked, der er kendetegnet ved effektiv konkurrence, 3) kend-
skab og innovation, rettet mod en understøttelse af kendskabs- 
og innovationssystemet for at opnå øget og bæredygtig produk-
tion og tilsvarende forbrug.

Efterhånden som arbejdet med den nationale strategi tog form, 
førte processen også til formalisering af arbejdet med de regi-
onale strategier med allokering af ansvaret for implementering 
af det nationale mål for regionerne. Udviklingsprocesserne for 
en national strategi og de regionale strategier var i vid udstræk-
ning parallelle, og de fleste, regionale strategier blev indført ved 
udgangen af 2017 som vist i fig. 1. Processerne var således ikke en 
topstyret tilgang, der dikterede regionale strategier.

En opfølgning på Handlingsplan 1 2017-2019 blev gennemført i juni 
2020. Omfattende statistisk dokumentation viser en positiv udvik-
ling i fødevarekæden i den periode, hvor strategien blev udviklet  
(2015-2017), og det var derfor et resultat af igangværende initiati-
ver. Merværdi og arbejdspladser i fødevarekæden var i alt 10%.  I 
restaurationsbranchen var merværdien +15% og i primærproduk-
tionen +14% (Jordbruksverket, 2020). 

Handlingsplan II 2020-2025 er koncentreret om langtidsvirkninger 
af strategien for at nå målene i 2030. Regeringen har øremærket 
ressourcer til myndigheder og interessenter til at styrke hele føde-
varesystemet med en holistisk  tilgang. Handlingsplan II har et 
samlet budget på cirka 64 millioner Euro, især knyttet til det natio-
nale udviklingsprogram i landdistrikter (Virksomheds- og Innova-
tionsministeriet, 2020).

5. DEN SVENSKE MODEL FOR FØDEVARESTRATEGIER

Historien om fødevarestrategier i Sverige i lokale sammenhænge 
går næsten tre årtier tilbage til dengang, da kommuner og regio-
nalråd lancerede “kostpolitik” for offentlig catering med fokus på 
ernæring og kostplaner. Omkring år 2010 begyndte fokus at rette 
sig mere mod måltidspolitik end på kostpolitik og der blev brugt 
en mere holistisk tilgang. Samtidig steg opmærksomheden på 
fødevareproduktion i lille målestok og fødevareturisme som et 
middel til udvikling i landdistrikterne i Sverige.
 

Nationale fødevarepolitikker og strategier
 
Den første, nationale, svenske fødevarevision, kaldet Sweden – the 
new culinary nation 2008-2014 [Sverige, den nye kulinariske nation 
2008-2014] dækkede følgende 5 områder (Jordbruksverket, 2010): 
1) Primærproduktion,  2) Forarbejdede fødevarer,  
3) Offentlig catering,  4) Fødevareturisme og 5) Restauranter. 

I 2015 fastsatte Sverige sin første nationale fødevarestrategi. 
Forberedelsen omfattede dialogmøder i 6 regioner med regi-
onale interessenter. En national fødevarestrategi for Sverige  blev 
offentliggjort i 2016 (Virksomheds- og Innovationsministeriet, 
2016) og lanceret af den svenske regering i juni 2017 (Virksom-
heds- og Innovationsministeriet, 2017).Målet for 2030 er, at den 
svenske fødevarekæde skal være globalt konkurrencedygtig, 
innovativ, bæredygtig og attraktiv at arbejde med. Overordnede 
mål er at minimere sårbarhed i fødevaresystemet, øge fødevare-
sikkerheden, sikre arbejdspladser og forbedre sundheden og at 
give produkterne en større værdi gennem samarbejde og inno-
vation i fødevarekæden. Hovedmålene er implementering af en 
konkurrencedygtig forsyningskæde af fødevarer og opfyldelse 
af de nationale miljømål.  Et vigtigt fokus er at øge produktionen 
af både økologiske og konventionelle fødevarer for at opnå en 
højere grad af fødevaresikkerhed. (Virksomheds- og Innovations-
ministeriet, 2016).
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Regionale og kommunale politikker og strategier

Visioner og mål, udviklet på det nationale plan, var “kundetil-
passet” efter regionerne i parallelle processer, der tog hensyn 
til de særlige geografiske, forretningsmæssige og sociale land-
skaber i regionerne. Ambitionen med regionale strategier er 
at fremme konkrete handlingsplaner, som kan understøtte 
en specifik regions behov samtidig med at man støtter den 
nationale strategis generelle mål. På grund af den traditio-
nelle, topstyrede tilgang mellem regioner og kommuner har 
kommuner generelt en tendens til at indføre regionale mål. 

Som et resultat adopteres de nationale og regionale fødevarestra-
tegier og indarbejdes i fx strategier for forretningsudvikling og 
tiltag i kommunerne. Derfor er de mere generelle fødevarestrate-
gier fra nationale og regionale niveauer godt implementeret som 
retningslinjer for generelle, kommunale strategier og udvikling.

Selv om der er øget fokus på en mere holistisk tilgange til fødeva-
resystemet, så har kommunale måltider og/eller kostpolitik ofte et 
snævert fokus på offentlig catering. Kommunale fødevarepolitik-
ker omfatter sjældent andre kommunale strategimål såsom forret-
ningsudvikling, økonomisk vækst og sikring af arbejdspladser.

Nogle kommuner anser offentlig catering som et stærkt værk-
tøj i udviklingen af lokal og bæredygtig fødevareproduktion. 
Også branding-initiativer for lokale fødevarer og fødevaretu-
risme har fået kommunernes opmærksomhed. Denne tendens 
kan også være et resultat af implementering af regionale og 
nationale fødevarestrategier.

Fig. 1 viser regionale strategier i Sverige med regioner, der 
implementerer den regionale strategi samme år som (eller 
tidligere) den nationale fødevarestrategi, eller senere. I nogle 
regioner er implementering efter lancering af den nationale 

strategi, enten en regional strategi eller en handlingsplan til at 
implementere nationale mål. 

Det regionale økologiske innovationssystem er startstedet 
for samarbejde og privat-offentlige partnerskaber, når både 
udvikling og implementering af den nationale strategi og en 
tæt forbindelse er nøglen til succes. For eksempel viser fig. 1 
det komplekse og mangeartede økosystem i Skåne med to 
regionale myndigheder, 33 kommuner og 4 universiteter samt 
mere end 15 innovationsaktører såsom en fødevareklynge, 
forskningsparker, institutter, prøvestande, centre og netværk, 
med understregning af casene for Malmø by, Eslöv kommune 
og Food Valley of Sweden.

Region Skåne: SMART FOOD 2030  
– en partnerskabsstrategi

Skåne er Sveriges spisekammer med en lang tradition inden for 
både fødevareindustri og blomstrende netværk af SMV’er (Små 
og Mellemstore Virksomheder). Skåne hører til blandt de mind-
ste regioner i Sverige, men har en stor landbrugsproduktion og 
er anerkendt som en destination for fødevareturisme. Fødeva-
rer er den vigtigste forretning i Skåne med hensyn til medar-
bejdere og også med hensyn til forbindelse til andre virksom-
hedsformer i regionen, fx emballage og logistik.

I 2009, efter mere end ti år med udviklingsarbejde i landdistrik-
terne og dialog med lokale interessenter, blev der af de lokale 
myndigheder etableret en strategilinje for regional finansiering af 
projekter inden for regionale fødevarer og fødevareturisme uden 
nogen formelle strategiværktøjer eller politisk bestemte visioner 
bortset fra en vision om offentlig catering af region Skåne for at 
udvikle Skåne til en førende fødevareregion i Europa i 2020.

I perioden 2010-2015 udviklede de tre initiativer, Skåne Food 
Innovation Network platform Smaka på Skåne,  the Krinova 
Incubator & Science Park innovationsarena og det svenske 
universitet for landbrugsvidenskabs pilotanlæg til læskedrikke 
og drikkevarer, Center for innovative drikkevarer, Balsgård, sig 
til et stærkt fundament for udvikling i landdistrikter og blev 
vigtige, regionale højborge for innovation og udvikling af 
SMV’er med fokus på udvikling af innovation og virksomheder. 
De store offentlige investeringer i perioden (5 millioner Euro) 
resulterede i veldokumenterede resultater, udviklings- og inno-
vationskapacitet, som udviklede Skåne til en anerkendt, gastro-
nomisk region (Livsmedelsakademin, 2015).  

Ovennævnte investeringer og strategiske valg gjorde det også 
klart, at en fødevarestrategi var nødvendig for at sikre langsigtet 
udvikling og kontinuerlig innovation og vækst.  De første trin mod 
en regional fødevarestrategi blev taget, da den første, regionale, 
fødevarerelaterede strategi i Sverige, den så kaldte Skånsk Dryckes-
strategi,  blev lanceret i 2013 (Livsmedelsakademin, 2013b). Stra-
tegien var et resultat af det grundige udviklingsarbejde, der blev 
udført, og som fremhævede drikkevarer som et potentielt vækst-
område, både med hensyn til den store rigdom af råvarer, know-
how og mulighederne for at skabe merværdi gennem forarbejd-
ning. Strategien var også et redskab til en mere strategisk retning 
og samarbejde i fødevaresystemet.  Siden lanceringen i 2013 har 
strategien været et redskab til at skabe opmærk somhed og har 
været en inspiration for SMV’er  samt et finansieringsredskab, da 
strategien meget tydeligt fremhæver behov, mål og en handlings-
plan.  Denne strategi har også været et godt eksempel på og en 
inspiration for et antal organisationer både i Sverige og de andre 
nordiske lande hvordan man involverer interessenter og hvordan 
man når meget konkrete og forpligtende mål og handlingsplaner. 
Nøglen til succes var de involverede interessenters stærke tilknyt-
ning til strategien, som resulterede i, at interessenter tog ansvar og 
ejerskab til at implementere strategien.

Senere, i januar 2015, blev de første skridt til udvikling af en 
generel, regional fødevarestrategi i Skåne taget af Skåne Food 
Innovation Network, de regionale fakulteter i det svenske 
universitet for landbrugsvidenskab i Skåne og den lokale afde-
ling af Sammenslutningen af svenske landmænd (LRF Skåne). Et 
af hovedformålene med initiativet var at skabe politisk bevidst-
hed om trusler og muligheder for fødevareindustrien i Skåne. 
Regionen er anerkendt for sin mangeartede fødevareproduk-
tion og for i væsentlig grad at bidrage til fødevareproduktio-
nen i Sverige. Der var dog ikke meget politisk interesse for at 
vedligeholde og udvikle industrien og derved et blomstrende 
landbrug i Skåne som fx del af en fødevaresikkerhedspolitik, 
stor eksport osv. med tusindvis af arbejdspladser og et vækst-
potentiale. Der var heller ikke nogen markant politisk interesse 
eller bevidsthed om tab af arbejdspladser i landbruget og den 
mulige trussel, der lå i at ejerskab i fødevareindustrien flyttede 
ud af Sverige over til internationale ejere. 

Tidligt i processen sluttede de to regionale myndigheder, 
The Regional Authority of Skåne (herefter kaldet Region 
Skåne) og County Administrative Board of Skåne sig også til 
projektgruppen. I løbet af foråret 2015 overtog Region Skåne 
ledelsesprocessen og fastsatte det politiske ejerskab af den 
kommende strategi.

Den oprindelige projektgruppe arrangerede et første dialog-
møde om den regionale strategi samme dag og samme sted 
som det nationale dialogmøde var planlagt til at finde sted i 
Skåne i juni 2015 og fik derved fordel af de interessenter, der 
allerede var samlet.

Efter den indledende proces blev projektgruppen udvidet 
til at omfatte i alt cirka 10 vigtige udviklings- og innovations-
organisationer, som repræsenterede triple helix strukturen 
(den akademiske verden, offentlige og private organisationer).
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For at få et bredere perspektiv over fremtidige behov og 
muligheder samt trusler og udfordringer for fødevarer og 
fødevarerelaterede emner involverede projektet adskillige 
interessenter. Der blev holdt fem dialogmøder i løbet at 
foråret 2016 med omkring 800 deltagere. Data derfra blev, 
sammen med andet vigtigt indsyn+, såsom statistikker, 
prognoser osv., behandlet i projektgruppen og sammen med 
andre interessenter. På grund af den måde, som processen 
blev ført videre på ved at involvere et stort antal engage-
rede organisationer, blev den regionale fødevarestrategi 
også en partnerskabsstrategi. Strategien “Smart Mat 2030” 
blev godkendt af Regionalrådet og markedsført i december 
2017 efter tæt på tre års arbejde.  Med visionen for strategien 
“Smart Mat fremmer et åbent og vitalt Skåne 2030” blev der 
lavet fire vejledende værdierklæringer. Strategien omfatter 
fem fokusområder, som vist i fig. 2 og er knyttet til 20 strate-
giske tilhørende handlingspunkter (Region Skåne, 2017). Figu-
ren viser også tilknytningen til den nationale fødevarestrategi 
samt tilknytningen til den nationale fødevarestrategi og til EU 
programmet Food 2030 og FN’s verdensmål om bæredygtig 
udvikling.
 
Fødevarestrategien hænger sammen med de overordnede, 
politiske, regulatoriske dokumenter i Region Skåne, dvs. den 
regionale udviklingsstrategi, og er på linje med innovations-
strategien (den regionale EU strategi for Intelligent Specia-
lisering) og det Regionale Program for Klyngeudvikling, der 
omfatter ni forskellige grupper (en fødevaregruppe, andre 
grupper for emballage, telekommunikation, biovidenskab 
osv.) Desuden er  Udviklingsprogrammet for landdistrikter i 
Skåne, der styres af Regionalrådet, forbundet til strategien.

Lanceringen af fødevarestrategien var et bemærkelsesmæs-
sigt resultat i sig selv, da fødevarer endelig blev accepteret på 
den politiske dagsorden. Regionalrådet sørger for netværks-

samarbejde, indledende finansiering og sikrer den strate-
giske gennemførelse af den regionale fødevarestrategi.  Til  
implementering af fødevarestrategien blev der i 2018 ansat 
en fødevarestrateg, der stod for ledelsen af arbejdet sammen 
med en partnerskabsgruppe, oprettet under “Forsknings- og 
Innovationsrådet i Skåne”, FIRS. Det er vigtigt at understrege, 
at Region Skåne er med i partnerskabsstrategien, ikke som en 
aktiv operatør, der udfører handlingsplanen, men som en, der 
hele tiden uddelegerer den operationelle del af strategien til 
partnere og interessenter.

Indtil nu har Regionalrådet i Skåne kun skaffet begrænset, 
øremærket støtte. Derfor er en vigtig del af fødevarestrategens 
arbejde at optimere ressourcer, finde synergier mellem part-
nere ved at kortlægge og koordinere igangværende aktiviteter, 
der er af betydning for strategien. Arbejdet omfatter desuden 
investering af startkapital i nye projekter og aktiviteter til opfyl-
delse af strategimålene. Arbejdet omfatter også samarbejde 
og overvågning på et nationalt niveau, dvs. overvågning af 
implementeringen af den nationale fødevarestrategi i Skåne og 
samarbejde med andre regionale strategier. I 2021 bliver der for 
første gang allokeret et mindre budget til den regionale føde-
varestrategi fra Regionalrådet i Skåne. Evaluering af den regio-
nale strategi er planlagt til at finde sted i 2021. 

De 33 kommuner i Skåne har alle forpligtet sig til at tilpasse sig 
den regionale strategi gennem den politiske proces.  Således 
har den regionale fødevarestrategi i Skåne banet vejen for 
udvikling af lokal strategi på kommuneniveau og politikud-
vikling.  Et særligt tilfælde, som ikke hører til et landdistrikt, er 
Malmø kommune. 

Malmø er den største by i Skåne. Da de nationale og regionale 
fødevarestrategier blev lanceret i 2017, besluttede Malmø City 
at deltage i forsøget på at gennemføre målene ved at være 

løftestang for de offentlige måltider og bæredygtighed, imple-
menteret i 2010 (Malmö Stad, 2010) også at fokusere på at få 
samfund og indbyggere til at involvere sig og at udvikle SMV’er 
både i det urbane og det rurale Malmø. Med vision “Together 
for the world best food in Malmö” er målet for Malmø City at 
øge bevidstheden om og tilgængeligheden af bæredygtige, 
lokale fødevarer for beboerne i Malmø og at blive Sveriges 
første Fødevareråd i 2021 (Malmö Stad, 2019).

Initiativer omfatter en stigning i bylandbrug, støtte til fødevare-
markeder og Sveriges største REKO-ring med 34.000 medlemmer, 

som er en ny måde for SMV’er i landdistrikterne til at sælge direkte 
til kunder i byområderne. Ud over at øge bevidstheden, så øger 
disse initiativer tilgængeligheden af lokale fødevarer i byen og 
forbedrer fødevaresikkerheden, og er derved af stor betydning for 
udviklingen af SMV’er i tilstødende landkommuner. 

Malmø City’s evne til at favne det lokale fødevaresystem, inklu-
sive tilstødende landkommuner, viser at byen erkender vigtig-
heden af urbane-rurale forbindelser fx baseret på kommunale 
partnerskaber og bliver derved en vigtig facilitator for udvik-
ling i landdistrikterne.

Fig. 2. Fødevarestrategien i Skåne består af fire vejledende værdierklæringer og fem tilhørende strategihandlinger. Figuren viser også tilknytningen til den natio-
nale fødevarestrategi samt tilknytningen til den nationale fødevarestrategi samt til EU programmet Food 2030 og FN’s verdensmål om bæredygtig udvikling.
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Eslöv kommune – en fødevarestrategi for 
forretningsudvikling

Eslöv er den største by i den mellemste del af region Skåne. 
Omgivet af nogle af de bedste landbrugsarealer har fødevare-
produktionen i Eslöv altid været centrum for den industrielle 
fødevareproduktion i Skåne og derved vigtig for kommunen, 
idet det dominerer den lokale økonomi.  Traditionelle, svenske 
varemærker, nogle af den mere end 80 år gamle, stammer fra 
Eslöv, fx Felix, Kavli, og Ekströms Blåbærsuppe. Fødevareindu-
strien er stadig væsentlig for kommunen, da det norskejede 
Orkla har etableret en fabrik til produktion af vegetarisk og 
veganske fødevarer. I alt bliver der produceret 48.000 tons 
fødevarer på fabrikken i Eslöv per år (Orkla, 2020). I dag er en 
del af industrien forsvundet, men til på den positive side hører, 
at mellemstore fødevareforretninger og fødevareturisme er 
dukket op i landsbyerne i mellem-Skåne.

Eslöv kommune har ikke nogen specifik fødevarestrategi. Men 
omkring år 2000 gav en meget konkret trussel mod kommu-
nen anledning til at udvikle en mere klar forretningsstrategi 
med fokus på fødevarer,  da prognoser viste, at større fødeva-
revirksomheder i kommunen havde en tendens til at flytte til 
større byer. 

Skiftende politiske styrer har igennem årene altid anset føde-
varer som en særligt vigtig drivkraft for kommunens udvik-
ling. Det politiske mål for forretningsstrategien er følgende: “I 
Eslöv skal det være indlysende og attraktivt at starte, drive og 
udvikle forretninger. Uanset hvor du er i processen, vil vi tilbyde 
støtte og rådgivning”, hvilket understreger vigtigheden af et 
blomstrende forretningslandskab. Forretningsplanen er en del 
af den generelle strategi for kommunen.  Handlingsplanen for 
2019-2020 omfatter et antal fokusområder, som direkte relate-
rer til fødevarer, fx ved en styrkelse af fortællingen om Eslöv, så 

beboerne føler sig stolte, udvikling af landsbyerne, tiltrækning 
af nye virksomheder og udvikling af eksisterende virksomhe-
der (Eslöv, 2019).

Implementering af strategien involverer alle interessenter, fra 
landmænd til fødevareindustrien og politikere. Formålet med 
aktiviteterne er at skabe synergier mellem fødevareindustrien 
og mellemstore producenter, da begge sektorer er af lige stor 
betydning for at opnå vækst og bæredygtighed. Hovedaktivi-
teterne er netværksmøder med forskellige målgrupper, hvor 
der også fokuseres på den yngre generation, uddannelse og 
kompetencer samt iværksætteri. Den årlige konference er den 
største begivenhed, der samler 600-700 deltagere. Kommu-
nen aflægger omkring 140 forretningsbesøg om året og der 
er nedsat en forretningsbestyrelse for at bidrage med input til 
strategien. 

Opfølgning og måling af opfyldelse af mål sker en gang om 
året ved hjælp af almindelige værktøjer såsom  antal af nye 
virksomheder/job, virksomhedernes overlevelsesgrad osv. 
Væksten i kommunen ses hovedsageligt inden for SMV’er, der 
styrker det strategiske fokus på udvikling af forretningsmulig-
heder i mellemstore virksomheder.

Som et resultat af strategierne er der blevet etableret part-
nerskab med Malmø og Lund, de to største byer tæt på Eslöv, 
og omgivende kommuner. Partnerskabets fokus er hoved-
sageligt rettet mod samarbejde inden for levering af mad fra 
det offentlige med det mål at øge produktionen af lokale og 
økologiske fødevarer og at udvikle mellemstore virksomheder 
og fødevareturisme. I de seneste år er der lagt mange kræfter i 
etableringen af mellem-Skåne som en internationale destina-
tion i sig selv med fokus på natur og den store mængde og de 
mange varianter af råvarer. Der er brugt mange kræfter på at 
udvikle og markedsføre Eslöv og omliggende områder som et 

blomstrende miljø til håndværksmæssig fødevareproduktion, 
hvor fødevareturisme er en af de alternative markedskanaler, fx 
gennem lokale initiativer. 

Strategien er på linje med målene for både den nationale og 
den regionale fødevarestrategi med fokus på bæredygtig-
hed, innovation og udvikling af mellemstore virksomheder.  
Kommunen bestræber sig på at bidrage til opnåelse af målene 
og deltager aktivt i arbejdet, og understreger derved det 
faktum, at Eslöv virkelig er en af de største ”fødevarekommu-
ner” i regionen.

Kalmar amt

Landbrugsproduktion i Kalmar amt svarer til ca. 10% af BNP i 
regionen. Landbrugs- og fødevareindustrien giver arbejde og 
indtægter i regionen, og selv om landbrugsprofilen er mindre 
mangfoldig end i Skåne, så bidrager regionen i væsentlig 
grad til fødevareproduktionen i Sverige. 95% af produktionen 
af brune bønner, 25% af fjerkræproduktionen og ca. 10% af 
produktionen af mælk, æg og kvæg i Sverige ligger i Kalmar 
amt. I perioden 2005-2013 lå cirka 1/3 af væksten i kvægpro-
duktionen i Sverige i Kalmar amt, og i perioden 2007-2012 var 
stigningen i arbejdspladser i landbrugssektoren 8%. Kalmar 
amt er også kendt for at producere planteproteiner, fx “De 
brune bønner fra Öland” som en kulturarv med en EU certifice-
ring af geografisk indikation (Kalmar amt, 2015). 

Til at følge op på den positive udvikling i landbrugsproduk-
tionen og indlysende muligheder for fremtiden, fx inden for 
produktion af planteproteiner, tog regionalrådet i 2013 et poli-
tisk initiativ til udvikling af en regional fødevarestrategi. Proces-
sen omfattede fremtidsorienterede studier, analyser af den 

aktuelle situation og regionale statistikker, der blev behandler 
internt i projektgruppen. Interessenterne var involveret i en 
række af ca. 60 møder og workshops. I løbet af processen har 
omkring 900 personer været involveret. I begyndelsen blev 
mål og strategi ikke diskuteret direkte. Der blev i stedet søgt et 
fælles fundament gennem samtaler for at forstå den aktuelle 
situation for landbrug, fødevarer og tilhørende virksomheder. 
På denne baggrund blev der lavet en SWOT analyse med fokus 
på fremtidige muligheder. Strategien blev så gennemført af 
projektgruppen.

De ansvarlige organisationer er Region Kalmar, der er ansvarlig 
for udvikling af en regional fødevarestrategi i samarbejde med 
Amtsrådet i Kalmar og lokalkontoret for Sammenslutningen 
af svenske landmænd (LRF Sydost) i et offentligt, privat part-
nerskab. Disse tre organisationer omfatter projektgruppen. 
Der blev nedsat en styregruppe og der deltog også to refe-
rencegrupper til fastsættelse af en strategiretning. Strategien 
“Växande Värde” [Voksende værdi] blev lanceret i 2015 og var 
den første regionale fødevarestrategi i Sverige, lanceret to år 
inden den nationale fødevarestrategi.

Strategivisionen er, at Kalmar amt (2016-2025) skulle blive en 
velkendt, førsteklasses fødevareregion. Målene er: 1) at flere 
mennesker vælger fødevarer fra Kalmar amt og 2) at fødeva-
reindustrien øger sin konkurrenceevne, produktivitet og inno-
vationskapacitet,  bæredygtighed og på lang sigt. Strategien 
har følgende seks fokusområder, eller tiltag: 1) At oprette et råd 
for kompetenceudvikling og Mat-college (uddannelse inden 
for fødevarer); 2) at inkludere fødevareindustrien i virksom-
hedsstøtteordningen; 3) at fokusere på proteiner – skabe en 
platform for forskning, innovation og udvikling; 4) at oprette 
et nationalt mødested for fødevarer; 5) at udvikle amtets føde-
vareidentitet; 6) at implementere amtets fødevarestrategi 
sammen med alle interessenter. Der var særligt fokus på de 
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grønne industrier som en mulighed for yderligere udvikling af 
knowhow og for en mere bæredygtig fremtid, idet skiftet til 
protein blev noteret som en voksende tendens i Sverige på det 
tidspunkt (Kalmar amt, 2015). 

For at optimere ressourcer og sætte fart på strategiprocessen 
blev der i 2016-2019 lanceret et projekt, kaldet “ Levnedsmid-
deludvikling Sydøst” med fokus på proteiner og udvikling 
af SMV’er. Den ansvarlige myndighed for projektet i perio-
den 2016-2019 var Kalmar amt, og projektet blev ledet af det 
oprindelige strategipartnerskabet i samarbejde med Linnaeus 
Universitet og Den svenske universitet for  Landbrugsviden-
skab. Projektet har fokus på aktiviteter, relateret til øget vækst, 
beskæftigelse, nye produkter, udvikling og samarbejde ud fra 
et bæredygtigt perspektiv. Projektet er til dels finansieret af 
den Europæiske Fond for Regional Udvikling og partnerne. 
Et langsigtet mål for partnerskabet er at danne en uafhængig 
klynge af offentlige organisationer, den akademiske verden og 
fødevarerelaterede virksomheder, (Kalmar amt 2020a).

Den første evaluering af den regionale fødevarestrategi blev 
lavet i 2019. De vigtigste resultater af evalueringen viste, at 
projektet havde ført til øget samarbejde mellem interessenter 
og tillid til støttesystemet. Evalueringen viste også, at der skulle 
sættes mere ind på at styrke samarbejdet med den akademiske 
verden. I perioden 2010-2017 viste statistikkerne en stigning 
på 54% i merværdi i fødevareindustrien, hvor gennemsnittet 
for alle industrier var 27% i samme periode.  Evalueringen viste 
også, at projekt ”Fødevareudvikling Sydøst” havde udviklet 
sig til en platform til at forbinde interessenter og for fremtidig 
udvikling af SMV’er i de retningslinjer, der er givet i strategien 
(Kalmar amt 2019). 

Noget at det arbejde, der blev udført i den første periode, 
omfatter undersøgelse af regionens fødevareidentitet. Et inte-
ressant resultat er områdeatlasset for Kalmar amt, der blev 
lavet i 2016. Områdeatlasset omfatter naturlige og kulturelle 
geografiske betingelser for fødevareproduktion og bruges til at 
beskrive karakteristika og unikheder, der ligger bag værdierne 
af de fødevarer, der bliver produceret og konsumeret i regio-
nen, og beskriver således Kalmar amt fra et kulinarisk aspekt. 
Områdeatlasset er et kommunikationsmiddel for primærpro-
ducenter, fødevareproducenter og aktører i fødevareturismen 
til at udvikle koncepter og fortællinger om både traditionelle 
og nye produkter (Malmlöf, 2016). 

Efter en vurdering i 2019 har Kalmar regionen været i gang 
med at implementere den næste fase i strategien med en ny 
handlingsplan (2020-22), der erstatter de seks prioriterede 
fokusområder med fire, justerede fokusområder: 1) Forny-
else, videnskab og innovation; 2) Levering af færdigheder og 
kompetencer; 3) Fødevareforsyning i en krisesituation og 4) 
Regional fødevareidentitet og erfaringer (Kalmar amt 2020b).

Projekt ”Fødevareudvikling Sydøst” blev forlænget til 2022 for 
yderligere at udvikle platformen, som nu er en aktivitet under 
fokusområde 1 – Fornyelse, videnskab og innovation. Projektet 
fik 1,26 millioner Euro i støtte fra den regionale udviklingsfond 
(50%) og projektpartnere (Kalmar amt 2020a).

Som et resultat af et pilotstudie (2020) er der planlagt et nyt 
initiativ for et ”Madhus” under fokusområde 4 – fødevare-
identitet. Planen er, at konceptet skal omfatte tre spor; 1) et til 
møder, inspiration og læring; 2)  et til turismedestination og 
3) et til digitale koncepter og løsninger. Arbejdet startede for 
nylig med idefasen og tegninger, som bliver vurderet i efteråret 
2020, (Kalmar amt, 2020c).
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især i den indledende fase under indsamling af input gennem 
netværksmøder, store seminarer og workshops. 
De etablerede arbejdsgrupper, som i Skåne bestod af cirka 25 
personer fra ca. 10 organisationer,  afspejlede det komplekse og 
brede innovationssystem som beskrevet ovenfor. Efterhånden 
som processen udviklede sig, viste den brede projektgruppe sig 
at være vigtig for en succesfuld afslutning af strategien i enighed. 
Processen var lang og ikke uden komplikationer, men endte som 
en stærk partnerskabsstrategi.  En nøgle til at færdiggøre stra-
tegien var, at arbejdsgruppen blev klar over Skånes potentiale 
som en vigtig fødevareregion i en regional, national og global 
sammenhæng.

Kalmar amts fødevarestrategi bestod af tre organisationer, der 
arbejdede tæt sammen og med omkring 900 deltagere. Dette 
viste, at en mindre projektgruppe, bestående af tre partnere 
med et tæt top-down lederskab, der har fokus på et enkelt, 
stort projekt, har været en god model for implementering af 
den første fødevarestrategi i Sverige. Interessant nok, så var et 
af hovedmålene med denne første, regionale strategi at øge 
produktiviteten.  Senere, da den nationale strategi var udviklet, 
så viste dette sig også at være et af de nationale mål. Kalmar amt 
politik var også den første, regionale strategi, der blev evalue-
ret. Resultaterne viser, at samarbejde mellem interessenter, med 
fokus på SMV’er steget ligesom tillid og forretningsudvikling.

Det kan derfor konkluderes, at engagement og samarbejde er de 
vigtigste faktorer ved udvikling af en fødevarestrategi. Engage-
rede interessenter fører til en anerkendt og godt implementeret 
strategi, som kan tjene som et redskab til udvikling og innova-
tion. Det har også vist, at interessenters engagement kan og skal 
være på forskellige niveauer i løbet af processen fx ved etable-
ring af projektgruppen og referencegrupper. 
Offentlig finansiering af de to regionale strategier, der er 
beskrevet her, er metodemæssigt meget forskellige. Kalmar amts 

strategi forudsætter betydelig offentlig finansiering, og siden 
2016 har det været skaffet finansiering til det store projekt, Føde-
vareudvikling i Sydøst. Den regionale strategi i Skåne tillader 
direkte finansiering i form af et begrænset beløb som startmidler 
til igangsætningen af nye initiativer, hvilket også skal ses i lyset af 
et veletableret, men stadig komplekst, økosystem i Skåne samt 
årtier lange traditioner for offentlige investeringer i fx klyngeud-
vikling og forretningsudvikling af lokale fødevare- og drikkevare-
producenter, der involverer et stort antal organisationer.

Det understreges både i regionale strategier og i den nationale 
fødevarestrategi, at for at strategierne kan være operationelle, er 
det væsentligt at offentlige sektorer samarbejder og allokerer 
ressourcer, som begge dele er mål for det offentlige partnerskab 
bag den nationale fødevarestrategi.  Fælles finansieringsværk-
tøjer er EU programmer, fx Den europæiske fond for Regional-
udvikling og Den europæiske Landbrugsfond for udvikling af 
landdistrikter. 

I Skåne blev der i mere end 10 år udført strategisk arbejde før 
arbejdet med den regionale fødevarestrategi blev påbegyndt i 
2015. I erkendelse af regionens potentiale var målet for de lokale 
myndigheder, Amtets administrationsbestyrelse i Skåne (ansvar-
lige for Landbrugsfonden for Udvikling i Landdistrikter) og Region 
Skåne (en af de ansvarlige myndigheder for allokering af ressour-
cer inden for den Regionale Udviklingsfond) at optimere offent-
lige ressourcer og tilbyde væsentlig offentlig investering, dvs. at 
gå fra et område med små udviklingsprojekter i landdistrikter til 
investering i tre hovedinitiativer som beskrevet ovenfor. 

Meget af dette arbejde havde fokus på at hjælpe og facilitere 
SMV’er for at nå markedet, fx gennem forretningsudvikling, 
produktinnovation, udvikling og valg af passende markedskana-
ler samt konceptudvikling. SMV’er blev tilbudt nyttige kompe-
tencer og vigtigheden af samarbejde blev understreget.  Mellem 

2010 og 2020 blev det anslået, at omkring 200 nye job blev 
skabt pr. år som et resultat af inkubationen og programmer for 
forretningsudvikling i Krinova Science Park & Incubator. Cirka 50 
SMV’er tilmeldte sig programmerne pr. år (Krinova, 2019).

I perioden 2010-2015 deltog omkring  6.700 personer fra SMV’er i 
300 Smag på Skåne arrangementer. Af disse havde 800 deltaget i 
over 50 kompetenceudviklingsaktiviteter. Et af hovedresultaterne 
er konceptet “Smag på Skåne – lokalt produceret og omhygge-
ligt udvalgt”, som blev etableret i 2011 med det formål, at SMV’er 
skulle få adgang til og synliggøre sig på markedet i samarbejde 
med supermarkeder, delikatesse- og andre butikker. Omkring 
30 supermarkeder og butikker og 160 producenter deltager. 
Produkterne opfylder kraven om oprindelse og håndværksmæs-
sig kvalitet. Man kan se flere resultater i rapporten Smaka på 
Skåne 2010-2015 (Livsmedelsakademin, 2015).

I Kalmar amt mundede de første års resultater af strategien ud i 
fx  et områdeatlas, som i Sverige ofte bliver brugt som basis for 
udvikling af regioner til gastronomiske regioner, både fra et internt 
perspektiv, der skaber identitet, opmærksomhed og stolthed og 
eksternt for fødevareturisme og markedsføring.  Evalueringen i 
2020 viste et tæt samarbejde mellem fødevareindustrien og aktører 
indenfor offentlig virksomhedsstøtte, hvilket førte til en stigning i 
ressourcer til fødevareindustrien efterhånden som opmærksomhe-
den blev større. Ved klare afgrænsninger af fokusområder og mål 
i kombination med økonomisk støtte til ét større projekt, Livsme-
delsutveckling Sydost, i stedet for støtte til en række projekter, er 
strategien meget konkret og ressourcerne optimeret. En evaluering 
af projektet viste, at SMV’erne havde fået tillid til projektet og støt-
tesystemet og var, i større omfang, ved at identificere nye ideer, 
udvikle produkter og nye markeder samt udvikle kompetencer 
sammenlignet med situationen inden regionalstrategien. Et andet, 
væsentligt resultat var, at SMV’erne havde etableret netværk for at 
styrke deres udvikling og konkurrenceevne. 

Lære fra svensk fødevarepolitik  
og fødevarestrategi

Motivationen for at igangsætte en proces om lokale føde-
varepolitikker og fødevarestrategier varierer meget. I Kalmar 
amt lå den positive udvikling i fødevaresektoren bag amtets 
beslutning om at udvikle en fødevarestrategi. I tilfældet med 
region Skåne stimulerede manglende politisk opmærksomhed 
ved tab af arbejdspladser  og udsigten til fremtidige udfordrin-
ger, som beskrevet tidligere, der ikke bliver imødegået, organisa-
tionerne til at iværksætte en proces ud fra en bottom-up tilgang. 
Begge strategier viser vigtigheden af at forstå behov, mulighe-
der, udfordringer og trusler i en region.

I Eslöv og Region Kalmar har den politiske vilje til at handle været 
en central drivkraft for at udvikle strategierne og tilpasse og imple-
mentere dem. I Skåne har landbrug og fødevareindustri igennem 
de sidste to årtier mistet langt flere arbejdspladser end andre bran-
cher såsom IT og telekommunikation. Oprindeligt var der ingen 
politisk vilje til at redde hvad der historisk set har været den vigtig-
ste industri. I 2015 da organisationer blev stærkere og fik mulighed 
for at præsentere fakta om industrien overfor politikerne, blev der 
vakt en politisk bevidsthed. Bevidstheden om fødevaresikkerhed, 
bæredygtighed og fødevarer som et mellemled til at løse fx sund-
hedsmæssige emner, var dengang meget lav. I dag er den politiske 
bevidsthed om betydningen af et bæredygtigt fødevaresystem 
som en løsning på en global krise generelt øget. 

En fællesnævner for processerne for fødevarestrategi i Sverige, 
både på nationalt plan, i regionerne og i kommunerne, har 
været interessenternes engagement i fødevaresystemet. 
Processerne har involveret et stort antal personer fra forskellige 
målgrupper. Det har været nøglen til succes for de myndighe-
der, der var ansvarlige for processen med at implementere åbne 
områder og række ud til alle interessenter i fødevaresystemet, 
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6. LOKALE FØDEVAREPOLITIKKER I LANDDISTRIKTER I LITAUEN

investeringer i nyt udstyr. Dette førte til protesterende land-
mænd, hvoraf mange havde bygger storskala-gårde. På denne 
baggrund begyndte regeringen af støtte etableringen af lokal 
fødevareinfrastruktur og at revidere lovgivningen for at gøre 
det nemmere at markedsføre fødevareprodukter direkte til 
forbrugerne. Som et resultat af disse ændringer er litauiske byer 
i dag vært for adskillige landbrugsmarkeder, som markedsfører 
produkter, der udelukkende er fremstillet lokalt (Blumberg & 
Mincyte, 2019; Blumberg, 2015).

På kommunalt niveau er den overvejende udvikling ikke meget 
forskellig fra hvad regeringsmæssige eller europæiske forskrif-
ter foreskriver. Men der er nogle undtagelser, hvilket fremgår af 
nedenstående i kommunen Rietavas. 

Der findes ingen love, bortset fra den offentlige bestemmelse 
om indkøb, der direkte adresserer regeringens, regionens eller 
kommunens rolle i forbindelse med udviklingen af det private 
fødevaremarked, hvilket bekræfter indtrykket af, at politikken i 
Litauen ikke fokuserer på en proaktiv rolle som politikdannere 
og lovgivere, som potentielt kunne promovere fødevarenet-
værk lokalt eller regionalt.  Dette til trods for et stigende antal 
SMV’er i Litauen og påstanden om, at lokale fødevarer stadig er 
en væsentlig del af  præferencerne hos indbyggerne i Litauen 
ifølge Blumberg and Mincyte (2019).

Rietavas kommune

En af de kommuner, der arbejder med fødevarer på lokalt 
niveau, er Rietavas. Kommunens fødevarevisioner omfatter 
fokus på emner som fødevareproduktion, fødevareteknologi 
og afkortelse af fødevarekæder. Rietavas’ ambition er at skabe 
partnerskaber og samarbejde med eksterne og internationale 
partnere uden for landets grænser, men også at styrke lokale 

I Litauen er offentlige fødevarepolitikker og fødevarestrategier 
i deres vorden. Politiske initiativer angående fødevarer fastsæt-
tes nationalt og på EU niveau.  Indtil nu har det primære fokus 
været på fødevarepolitikker på skoler i forbindelse med udvik-
ling af ernæringsmæssige retningslinjer og sikring af sundere 
madkultur på offentlige skoler. Kun nogle få kommuner eller 
regioner har iværksat egne fødevarepolitikker og arbejdet mere 
omfattende med offentlig-privat samarbejde om fødevarer. 

I 2001 godkende regeringen i Litauen en Statslig Ernæringsstra-
tegi sammen med en handlingsplan for perioden 2003-2010 
(EU kommissionen, 2016). 
I 2018 godkendte den litauiske sundhedsminister Beskrivel-
sen af Proceduren for Organisering af Måltider til Børn (ved 
ordre nr.  V-394 "On the Approval of the Description of Child 
Nutrition"). Dette medførte obligatoriske krav om levering 
af sunde fødevarer til uddannelsesinstitutioner i Litauen.  Et 
andet, nyligt strategidokument om fødevarepolitik er “Strategi 
for implementering af skoleprogrammer i Litauen i skoleårene 
2017/2018 –2022/2023”, som blev offentliggjort i 2017. Hoved-
formålet er at øge andelen af indtagelse af frugt og grønsager, 
mælk og mælkeprodukter blandt børn. Strategien har også 
fokus på tilgængeligheden af lokale eller regionale produkter 
ved at identificere produktudvælgelseskriterier og prioriteter 
(Atkociuniene et al, 2018).

Da Litauen har været medlem af EU siden 2004 kommer mest 
fødevarepolitik og lovgivning fra EU og er implementeret på et 
nationalt niveau. Siden medlemsskabet af EU i 2004 har landet 
genemgået en hurtig strukturel ændring i landdistrikter som 
følge af implementering af CAP direkte støtte, som resulterede 
i højere investeringsrater i udstyr og koncentration af landbrug 
osv. Med finanskrisen i 2008 skete der et fald i forbrugernes 
efterspørgsel efter dyre produkter, og dette førte til proble-
mer blandt landmænd, fordi mange sad i gæld på grund af 

producenters netværk og deres muligheder for at sælge deres 
produkter lokalt.

Rietavas kommune har omkring 8.000 indbyggere. Kommu-
nen er præget af landbrug, skovbrug og udgravning af tørv. 
Rietavas kommune ligger 60 km fra den største by i Litauen  – 
Klaipėda. I landbrugssektoren dukker der nu nogle økologiske 
landbrug frem og landmænd engagerer sig i stigende grad i 
aktiviteter udover landbrug.  Ved at have initiativer, der vedrø-
rer landbrug såsom Milk Road initiativet, som beskrives herun-
der, ser der ud til at være en større mulighed for at udvikle små, 
kooperative landbrug og virksomheder.

De officielle fødevarepolitikker i Rietavas kommune følger de 
allerede nævnte, nationale retningslinjer om ernæring fra rege-
ringen, som blev diskuteret tidligere, og de bliver her imple-
menteret på kommunalt niveau. Da der endnu ikke findes en 

offentlig, lokal fødevarestrategi for Rietavas, har kommunen 
ikke nogen dokumenteret plan. Men fødevareaktører i kommu-
nen har et ønske om at engagere sig i flere lokale fødevareini-
tiativer og er interesseret i at udveksle erfaring og at udvikle 
ideer for at få flere aktiviteter på den lokale dagsorden, og 
også borgmesteren er interesseret i disse initiativer.  Desuden 
lader turistkontoret  til at være en drivkraft for samarbejde om 
fødevarer. Ifølge Laima Dockevičienė, som er direktør for Riet-
avas Turist- og Virksomhedsinformationscenter, er Rietaves 
kommune rig på livlige landområder, som har specielle opskrif-
ter og har rod i kulinariske traditioner, der har gået i arv:

“Folk fra større byer kommer til Rietavas, fordi de søger sundere og 
mere naturlige produkter, og de oplever lokale samfund, lokale 
håndværkere og landmænd.”
Laima Dockevičienė , direktør for Rietavas Turist- og Virksom-
hedsinformationscenter
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Rietavas kommune arbejder aktivt på at støtte lokale SMVer. 
Et eksempel på en sådan støtte til SMV’er ses for eksempel i 
tilrettelæggelsen af skolemåltider i Rietaves, som er ander-
ledes end de fleste skolemåltider i landet. I Litauen laver de 
fleste offentlige agenturer, skoler, børnehaver sædvanligvis 
aftaler med eksterne cateringfirmaer, hvor de fleste skoler 
i Rietaves samarbejder med kommunen om at ansætte 
køkkenpersonale. Rektor for Laurynas Ivinskis gymnasium, 
Alma Lengvenienė udtaler, at de i 2018 måtte ændre menuen 
væsentligt som følge af de nye anbefalinger i de ovennævnte, 
nationale retningslinjer for sundhed. Selv om det var tidskræ-
vende, så var ændringerne nødvendige ifølge Alma Lengvi-
enė: skolen har begrænser mængden af stegt mad og bruger 
mindre fedt. Desuden har uddannelse i sunde madvaner prio-
ritet, hvilket i begyndelsen endte i kaos. 

“En stor indflydelse kom af regeringens lovændringer. For eksem-
pel anbefalinger om hvad der skulle serveres. I begyndelsen var 
det noget rod, eksemplerne på mad var mærkelige og svære at 
efterleve. Det var kun anbefalinger, men vi besluttede at følge 
dem.”

Alma Lengvenienė, Rektor på Laurynas Ivinskis gymnasium

Det er vigtigt at lægge mærke til, at ændringerne kun var 
anbefalinger fra Sundhedsministeriet, men skolen besluttede 
at følge dem og bruge dem i praksis. Tre offentlige folkeskoler 
i Rietavas har eget køkken med kantinemedarbejdere ansat 
af kommunen. Her er der også konstant fokus på kvalitet og 
ernæringsmæssig sund kost, hvilket ikke er normalt i Litauen, 
da de fleste skoler i Litauen, på grund af deres kontrakter med 
firmaer, der leverer mad, ofte arbejder ud fra et overordnet 
mål om profitskabelse. Dette betyder, at der nogle gange 
slækkes på kvaliteten af maden. 

Gennem disse lokale initiativer har Rietavas kommune støt-
tet aktiviteter, som betyder at lokale producenter kan sælge 
deres varer til skolerne som en (i hvert fald delvis) konsekvens 
af en lokal politisk støtte. Nogle af de lokale fødevareaktører 
har også været involveret i EU støttede projekter med det mål 
at promovere og støtte innovation i distriktet. 

Milk Road Initiativet

Et initiativ i regionen, som viser engagementet i fødevare-
relaterede aktiviteter uden for de offentlige skoler, er Milk 
Road initiativet. Hovedformålet med initiativet er at bevare 
mejeritraditioner og at udvikle unikke tilbud til besøgende 
og turister ved at støtte traditionelle mælkeproducenter og 
at involvere en lang række forskellig spillere, men også at 
støtte lokale producenter med at sælge lokalt.  Et andet mål 
er at bringe forbrugere og turister tættere til de lokale føde-
vareproducenter, men det er også vigtigt at få landmænd 
til at samarbejde og se en gensidig fordel ved at holde fast i 
netværket og at deltage i en udvidelse af samarbejdet.

Milk Road initiativet består af landmænd, lokale producenter, 
landsbysamfund, lokale besøgsgårde, spillere i den kultu-
relle og kreative sektor, håndværkere fra kommuner i områ-
derne Rietavas, Plungė, Telšiai og Kupiškis. De arbejder alle 
sammen ved at gøre det muligt for turister og byboere at 
møde landsbyboere, høre deres historie, lære og se, hvordan 
man fremstiller ost og andre mejeriprodukter og smage på 
traditionelle, regionale retter. Der er oprettet en turistvej, der 
kan følges for at opnå en større forståelse for lokale produ-
center og forbrugere. I deres søgen efter sundere og mere 
naturlige produkter kan folk fra byerne opdage lokalsamfund, 
håndværkere og landmænd. Der er også mulighed for at 
købe landbrugsvarer, prøve forskellige sundhedsmæssige 

behandlinger og opleve imødekommenheden i landsbyerne 
i Litauen.  Milk Road ruten tilskynder og populariserer lang-
som, økologisk landbrugsturisme for at gøre det nemmere 
for landmænd at sælge deres produkter direkte til de besø-
gende. 

Rietavas kommune støtter samarbejdet mellem offentlige 
institutioner, lokale SMV’er og landmænd. Hovedkontoret 
for planlægning og kommunikation af initiativet ligger i Riet-
avas Turist- og Virksomhedsinformationscenter. Milk Road 
ruten har 28 besøgssteder i de fire ovennævnte litauiske 
kommuner.

Ifølge lederen af Rietavas’ Turist- og Virksomhedsinforma-
tionscenter, Laima Dockevičienė, er Milk Road initiativet en 
fantastisk succes, som har bragt turister til landbrugsdistrik-
tet. Turistcentret og kommunen ser en stor værdi i at frem-
hæve fødevareturisme i regionen. Aktiviteterne og vedlige-
holdelse ved hele tiden at sikre, at initiativet stadig fungerer 
og at landmændene og lokalbefolkningen er klar til at invitere 
turister ind på deres gårde osv., er hovedsageligt drevet af 
enkeltpersoner, der har en personlig interesse i at redde regi-
onen og at tiltrække besøgende. 

Selvom initiativet generelt var en succes, så har der også 
været udfordringer. Ifølge Laima Dockevičienė har alle delta-
gere i projektet stået over for tilsvarende problemer, der 
hænger sammen med det faktum, at der stadig kun er få 
turistruter eller uddannelseslinjer i landet.  Dette fører til 
dårlig markedsføring for turister og en manglende sammen-
hæng mellem steder med kulturarv og turisme. Indtil nu er 
der ikke nogen udviklede turistruter med i Litauens natio-
nale turismestrategi. Turistcentret oplever også utilstrække-
lig brug af informationsteknologier og udfordringer i samar-
bejdet mellem landmænd. Der er også problemer med salg 

af varer og markedsføring som følge af adskillige af de oven-
nævnte faktorer.

På grund af dette initiativ og de identificerede problemer 
er der blevet oprettet et mobilt kontor for rådgivning, ny 
teknologi, demonstration af produkter, og som tilrettelæg-
ger mobile konsultationer, præsentationer af lokale produk-
ter og salg af varer på messer og ved udstillinger.
En af hovedgrupperne af aktører, nemlig landmændene, er 
i stigende grad droppet ud af deltagelsen. Problemet er, at 
landbrug kræver mange timer og deres indsats i netværket 
sker på frivillig basis. Desuden finder de ikke, at indsatsen er 
det værd og derfor afsætter de ikke den nødvendige tid og 
de nødvendige ressourcer til at gøre turisme på gården til 
en alternativ indtægt. Da der mangler landmænd, kan andre 
aktører i samarbejdet eller besøgende miste interessen. 
Faktisk ser udfordringerne ved at vedligeholde Milk Roadt til 
at blive større år for år. Den offentlige sektor og institutioner 
som Turistcentret er interesseret i at finansiere landmænde-
nes deltagelse, men kampen består i at finde en finansiering, 
der kan sikre et stabilt samarbejde.

Udfordringer for lokale fødevarestrategier i Litauen

I Litauen mangler der stadig en interesse fra regeringens side 
i fødevarestrategier, hvilket også kan afspejle sig i regional 
interesse og regional økonomi.  Behovet for et behandlende 
center eller en kerne er blevet diskuteret i Rietavas kommune, 
men idéen er indtil nu blevet besværliggjort på grund af 
offentlige kontrakter og en opfattelse af, at kommunen ikke 
har bemyndigelse til at ændre dette. Chefen for turistcentret i 
Rietavas, Laima Dockevičienė, udtrykker behovet for ændrin-
ger i indkøbskontrakterne på følgende måde:
“Selv om landbrugene kan producere sunde varevarer af høj 
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kvalitet, så er det stadig vanskeligt i Litauen for lokale producen-
ter at få adgang til virksomheder indenfor den offentlige sektor 
på grund af stramme procedurer for indkøb og omfattende 
dokumentationskrav. Naturligvis rejses der spørgsmål om, hvor-
vidt børn, ældre eller patienter i Rietavas kommune spiser rime-
ligt sundt.”

Ifølge adskillige aktører kunne en mulighed være at oprette 
et Nationalt Fødevareråd med fokus på regional økonomi 
indenfor en fødevarestrategi. Rimantas Čiutas, forsker ved 
Vytautas Magnus University Agriculture Academy, understre-
ger, at ikke alt skulle køre i henhold til markedsøkonomi:

“Vi er også nødt til at være meget opmærksomme på social 
økonomi, især regioner og SMV’er, som på denne måde kunne 
live op igen og producere lokale varer.”

Ifølge Blumberg & Mincyte (2019) der allerede lokale marke-
der og logistikker allerede og det har de været under forskel-
lige politiske ledelses- og regeringsmodeller. Lokale fødevarer 
er stadig en almindelig ting i Litauen ifølge forfatterne. Folk er 
stadigvæk orienteret mod deres lokale arv når det drejer sig 
om madkultur, og de værdsætter de lokale produkter, selvom 
globaliseringen også har dannet forbrugsmønstre for indbyg-
gere i Litauen. Ved at have større politisk fokus på et mere 
samfundsbaseret engagement,  kunne offentlige politikker 
begynde at spille en mere aktiv rolle end tidligere. Ifølge 
Atkociuniene et al (2018) har der siden 2018 været fokus på 
at få en mere transparent organisering af fødevarelicitatio-
ner i kommunerne.

Midler til økonomisk støtte til udvikling af små og mellem-
store fødevarevirksomheder er nødvendigt. Der er adskillige 
muligheder for supplerende forfinansiering, som er organise-
ret af offentlige organer. Mindre landbrug og virksomheder 

har dog sædvanligvis ikke tid nok til at gå ind i dette og de 
mangler kendskab til hvordan man kan ansøge. 

Ud over finansieringskløfter mangler der også en forstå-
else for hvordan fødevarestrategier eller innovation kunne 
fungere i fremtiden. At tænke stort og lave langsigtede stra-
tegier er ifølge Laima Dockevičienė ikke noget fælles i land-
distrikter i Litauen. Der er stadig mange i landdistrikterne 
i Litauen, der forsøger at vurdere og værdsætte de fysiske 
resultatet af innovativ handling, såsom bedre infrastruk-
tur i deres område. Det er ikke nemt for lokale og regionale 
samfund at forstå alt, hvad “fremtidens frugter” indebærer. 
Der er snarere en dominerende debat nu om manglende 
resultater. Denne skepsis overfor mere centrale og langsig-
tede løsninger er en del af livet i Litauen og skyldes forment-
lig historien med at have en dominerende statsform uden 
valgfrihed, og hvor folk ikke har tillid til den offentlige sektor 
og regeringen. Dette vanskeliggør processen, fordi myndig-
hederne bruger en væsentlig del af deres tid på at overbevise 
folk om det gavnlige ved offentlige tiltag.  Siden 1990’erne 
har en neoliberal debat domineret ledelsesstilen i Litauen, 
hvilket førte til en betydelig  liberalisering af landbrug og 
markeder. For at overleve genoplivede mange landmænd 
eksisterende, lokal infrastruktur fra Sovjettiden og tiden 
inden (Blumberg & Mincyte 2019 ).

Hvad kan fødevarepolitikker bidrage med?

Atkociuniene og kolleger hævder, (2018) at hvis kommu-
ner skulle oprette lokale fødevaresystemer, specielt for at 
kunne betjene offentligt finansierede cateringfirmaer, så 
ville der være brug for, at lokale landmænd samarbejdede 
og imødekom det lokale markeds behov. En sådan åbning af 
det lokale marked ville hjælpe med til at bevare diversiteten 

i de lokale fødevarer og blive en af de få levedygtige sociale 
løsninger på inklusion for at forbedre situation for små og 
mellemstore landmænd og iværksættere i landdistrikter.  
Ifølge forfatterne ville dette være på linje med det aktuelle 
regeringsprogram, som siger, at ”en af de vigtigste priori-
teter i landbruget i Litauen er at sikre små og mellemstore 
landbrugs levedygtighed” (Atkociuniene et al, 2018). 

En ny fødevarecentral
På det kommunale plan ser Rietavas kommune et vist poten-
tiale i at skabe et ny central for fødevarerelaterede projekter. 
Et af kommunens forslag er at etablere et Regionalt Innovati-
onscenter, som skulle sørge for konsulentbistand og plads til 
pilotprojekter i forbindelse med fødevareinitiativer.

Borgmesteren i Rietavas udtrykker tanken om kooperativer 
med lokale virksomheder, der arbejder hånd i hånd:

“Kommunen kunne bistå med at oprette lokale kooperativer. 
Fordi det er nødvendigt.  For eksempel ville en lokal æble-
plantage gerne sælge dine produkter til supermarkeder, men 
det viste sig så at være en umulig opgave, fordi mængderne 
var for små og de ikke kunne konkurrere med avlere fra for 
eksempel Polen. Derfor har vi brug for kooperativer.”
Antanas Černeckis, Borgmester i Rietavas
 
Ved at oprette en ny central er der også et andet, væsentligt 
aspekt. Lokale fagfolk, SMV’er og landmænd har alle under-
streget, at lokale producenter har brug for ”mellemmænd” i 
deres aktiviteter lige fra produktion og salg af deres produk-
ter, da dette ikke er landmænds spidskompetence. Centret 
kunne være en platform til at hjælpe folk med at skabe egne 
forretningsideer og udvikle innovative produkter eller tjene-
ster og få videnskabelig støtte og et forum for udveksling af 
viden. 

Kommunale repræsentanter fra Rietavas er i gang med at 
udarbejde en Strategiplan 2021-2027, hvor de, forhåbentlig, 
vil medtage målet om at oprette et innovationscenter og en 
styrkelse af landmænds bidrag til lokale turistruter. Symbi-
osen og lokal, politisk støtte fra alle interessenter på alle 
niveauer af fødevareproduktion er et stort behov og meget 
værdsat.

Hovedesultater

 { Generelt benytter kommuner i Litauen ikke lokale fødevare-
strategier som et værktøj til udvikling af lokale fødevarefor-
retninger og udvikling af samfundet. 

 { Rietavas kommune er usædvanlig set i en litauisk kontekst 
ved det, at den har adskillige iværksættere inden for fødeva-
resektoren i landbrug og turisme; de efterlyser en kommu-
nal fødevarestrategi til at støtte og udvikle lokale forret-
ningsaktiviteter inden for fødevarer. 

 { Sund skolemad understøttes af nationale politikker og 
kunne være en drivkraft for en større, lokal fødevareproduk-
tion sådan som man ser det i Rietavas
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