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Yttrande över remiss från Länsstyrelsen i Uppsala län
avseende Ät Uppsala län – handlingsplan för hållbar och
konkurrenskraftig livsmedelsproduktion
Sammanfattning
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har tagit del av remissversionen avseende Ät
Uppsala län - en handlingsplan för att bidra till en hållbar och konkurrenskraftig
livsmedelsproduktion (Länsstyrelsen i Uppsala läns diarienummer 604-5421-2021).

Generella synpunkter
SLU anser att handlingsplanen i sin utformning är ambitiös och intressant.
Handlingsplanens mål bedöms som bra och relevanta. Handlingsplanens fem
tematiska områden känns även de relevanta för framtida arbete.
SLU saknar dock en tydligare plan för handlingsplanens fortsättning, integrering
och verkställande. I detta önskar även SLU en större tydlighet kring hur arbetet ska
bedrivas, exempelvis avseende hur produktionsvärdet ska kunna ökas, hur intresse
och kompetens ska kunna höjas, hur ägarskiften och konkurrenskraft ska kunna
ökas samt hur kommunikationen inom området ska kunna förbättras. Utöver detta
skulle SLU även önska en ökad tydlighet och adressering avseende vem eller vilka
som ska göra de olika delarna i handlingsplanen, hur tidsplanen ser ut och vilka
resurser som krävs eller behöver tillföras. I och med att de aktiviteter som enligt
strategin ska genomföras (en till två aktiviteter per tematiskt område) ännu ej är
bestämda föreslår SLU att en exemplifiering av några aktiviteter skulle kunna
infogas i handlingsplanen.

Specifika synpunkter
SLU ser med tveksamhet på handlingsplanens koppling till målet avseende
ekologisk produktion (sid 2). Då handlingsplanen utgår från ett lokalt perspektiv
bör fokus istället vara att öka andelen närodlade livsmedel. I planen fokuseras på
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närproducerade livsmedel, vilket inte kan likställas med ekologiskt producerade
livsmedel.
Det finns en diskrepans avseende terminologi mellan handlingsplanen och
utvecklingsstrategin för Uppsala län. På sid 2 i remissversionen av handlingsplanen
hänvisas till ”mål” i utvecklingsstrategin för Uppsala län. Dessa mål benämns i
utvecklingsstrategin som ”indikatorer”.
I delar av remissversionen av handlingsplanen används begreppet ”vi” för att
definiera handlingsplanens avsändare (se exempelvis första meningen under
avsnittet ”Fem tematiska områden” på sid 3). SLU anser att en tydligare initial
definiering avseende handlingsplanens avsändare skulle göra den tydligare i sin
utformning.
I temat ”Konsument och upphandling” (sid 3) anges att offentlig sektor och
producenter framhållit att kommunikation, kunskap och logistik är viktiga faktorer
för en lyckad upphandling av lokala produkter. I temats fortsatta beskrivning anges
behovet av kunskapshöjande åtgärder, medan åtgärder kopplade till
kommunikation och logistik dock ej berörs vidare.
Inom temat ”Från jord till bord” (sid 4) vill SLU lyfta vikten av att minska svinn
och att ta hand om restprodukter från livsmedelsproduktionen i hela kedjan.
I dokumentet (bland annat på sid 7), hänvisas till den regionala utvecklingsstrategin
och att en uppdatering av densamma ska ske i slutet av år 2020. En ny
utvecklingsstrategi för Uppsala län fastställdes av Region Uppsalas fullmäktige i
februari 2021 vilket bör förtydligas i dokumentet.
Beslut om detta yttrande har på rektors uppdrag fattats av vicerektor Ylva Hillbur
efter föredragning av utredare Kalle Mälson. Innehåll i svaret har även utarbetats
av programchef vid SLU Future Food, Annsofie Wahlström, samt
universitetslektor Mikaela Lindberg vid institutionen för husdjurens utfodring och
vård.
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