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Yttrande avseende Projekt Nationell kompass – för mat, dryck och lokal 
livsmedelskedja (dnr. 3.1.17-09431/2022) 
 

Eldrimner - Nationellt resurscentrum för mathantverk har beretts möjlighet att lämna 

synpunkter på Jordbruksverkets Projekt Nationell kompass – för mat, dryck och lokal 

livsmedelskedja. 

Eldrimner har ombetts att komma med synpunkter på och besvara följande frågeställningar: 

- Beskriver ansökan ett identifierat behov? 

- Har projektet förutsättningar att leda till god måluppfyllelse? 

- Är det rimligt att staten genom Jordbruksverket driver projektet? 

 

Eldrimner välkomnar Jordbruksverkets ansats att skapa ett projekt för att utveckla den lokala 

livsmedelskedjan, Kompassens tänkta arbete med behovsanpassade upphandlingar och utlysningar, 

där företagsledning och företagsutveckling inom ekonomi, produktion, marknad och strategi ligger 

högt upp på behovslistan för många av de mathantverksföretag Eldrimner har kontakt med. De 

områden som SJV ringat in är delar som även Eldrimner identifierat som viktiga för företagens 

utveckling, men som inte tillhör resurscentrums huvudsakliga kompetensområde och därför 

kompletterar projektet företagens behov på ett bra sätt. SJV:s arbete med att samla aktörer inom 

småskalig livsmedelsproduktion inför projektet med syftet att skapa synergieffekter i form av åtgärder 

anpassade efter näringens behov har varit lyhört och ger stora förhoppningar om fortsatt verkningsfullt 

samarbete.  

 

Eldrimner anser att projektet i stora delar har förutsättningar att leda till god måluppfyllelse, men 

utifrån att mathantverksföretag mycket ofta anger snåriga regelverk och höga kontrollavgifter som ett 

stort hinder för att utveckla och diversifiera sina företag är det viktigt att även detta behov synliggörs 

och adresseras. Nationellt resurscentrum för mathantverk har genom sitt nationella uppdrag och sin 
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långa erfarenhet av att arbeta med dessa frågor möjlighet att bidra till arbetet med att förenkla för 

företag.  

 

Klimatförändringen, pandemin och kriget i Ukraina visar på sårbarheten i dagens globala 

livsmedelssystem. Därför är det angeläget för staten att bidra till att utveckla de lokala, hållbara och 

resilienta matsystemen för att klara livsmedelsförsörjningen i en föränderlig värld. En lämplig aktör för 

att leda detta arbete är Jordbruksverket i samverkan med andra aktörer där Eldrimner, utifrån sitt 

nationella uppdrag och framför allt samlade kompetens och erfarenhet inom mathantverk, har stora 

möjligheter att bidra till detta arbete.  

 

Eldrimners nationella uppdrag från näringsdepartementet syftar till att stärka företag verksamma inom 

mathantverk och den småskaliga livsmedelsproduktionen. Den nationella kompassens betydligt 

bredare ansats att arbeta med hela livsmedelskedjan kommer att komplettera resurscentrums arbete 

och vara positivt för hela den småskaliga livsmedelssektorn. 

 

 

I detta ärende har Madeleine Larsen Ivansson, Tf verksamhetschef beslutat.  
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