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• Jordbruksverket arbetar med hela livsmedelskedjan, men kärnan är 

primärproduktionen.

• Jordbruksverket ansvarar för jordbruks- landsbygds- och fiskerifonden – årlig 

omsättning om cirka 14 miljarder kronor.

• Jordbruksverket har 16 uppdrag i handlingsplan II, till exempel:

Kompetenscentrum 
Vatten 

Exportfrämjande Databas-
infrastruktur
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Hållbara 
livsmedelssystem



Ärendehand-
läggning och 
regelutveckling

Rådgivning 
Utbildning

Bemötande Uppdrag/
projekt

Samverkan

Livsmedelsstrategin genomsyrar vår verksamhet

Stöd-
utformning
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Primärproduktion

Livsmedelsindustri

Livsmedelshandel

Restaurang

En livsmedelskedja med många mervärden



Hur går det då för 
livsmedelskedjan egentligen?
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Förädlingsvärdet har ökat sedan 2011

Totalt förädlingsvärde i livsmedelkedjan 2011–2018, löpande priser
Källa: SCB, Företagens Ekonomi. 
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Lönsamheten har minskat sedan 2011
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Nettomarginalens utveckling i livsmedelskedjan 2011–2018, index 2011=100
Källa: SCB, egen bearbetning



Tillväxt förutsätter lönsamma företag
För att nå livsmedelsstrategins mål måste:
• företagen i livsmedelskedjan vara lönsamma och konkurrenskraftiga. Det 

är en förutsättning för deras överlevnad. 
• produktionsökningen vara hållbar ur social, miljömässig och ekonomisk 

dimension. 

Företagens lönsamhet påverkas av produktivitet och/eller förädlingsgrad. 
Dessa påverkas i sin tur av kunskap och innovation och företagens 
möjligheter att ta till sig nya tekniker och kunskap för att tillgodose 
konsumenternas behov. 

Viktigt är också att företagen får betalt för de mervärden svensk produktion 
uppvisar och som företagen utvecklar.
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Vad menas med hållbar? 

Ekonomisk 
hållbarhet

Miljömässig
hållbarhet

Social
hållbarhet
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