
 
Ekodistrikt Sörmland – ett rikt matlandskap 
Nu tar vi initiativ till att starta Sveriges första Ekodistrikt i landskapet Sörmland! Detta är en 
del av en global rörelse med målet att bidra till ett hållbart matsystem baserat på lokala och 
förnyelsebara resurser.  
 
Centralt för bildandet av ekodistrikt är ett inkluderande systemtänk som omfattar lokal mat, 
gastronomi, kultur och turism, baserat på ekologiska principer. Ekodistrikt har också en stor 
potential att öka kunskaperna om matens betydelse för klimatet, den biologiska mångfalden 
och människors hälsa. Bildandet av ett ekodistrikt handlar om att samla olika aktörer inom 
en region för att gemensamt hitta lösningar för att öka matsäkerheten, skapa arbetstillfällen 
och utveckla ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart livsmedelssystem.  
 
I EU:s Handlingsplan för utvecklingen av ekologisk produktion definieras ekodistrikt så 
här: ”Ett ekodistrikt är ett geografiskt område där jordbrukare, allmänhet, turistnäring, 
sammanslutningar och myndigheter ingår avtal om hållbar förvaltning av lokala resurser på 
grundval av ekologiska principer och metoder. Målet är att maximera områdets ekonomiska 
och sociokulturella potential. I begreppet ekodistrikt ingår livsstil, kost, mänskliga relationer 
och naturfrågor. Detta leder till att den lokala jordbruksproduktionen uppskattas av 
konsumenterna och därmed får ett högre marknadsvärde.”  
 
Sveriges mål om 30% ekologiskt odlad areal överstiger EU:s mål på 25% och är kopplat till 
målet om 60% ekologiska livsmedel i offentliga måltider. Ansvaret för en ekologisk 
omställning kan inte enbart ligga på lantbrukarna, utan utvecklingen behöver drivas av flera 
aktörer gemensamt. Det finns en stor potential i landskapet Sörmland, som utgörs av region 
Sörmland och den södra delen av region Stockholm. Här finns många aktiva och engagerade 
producenter och etablerade nätverk att bygga vidare på. Sörmland ligger med sina 21% 
ekologisk areal på tredje plats i Sverige, så det finns stora möjligheter att arbeta för att öka 
antalet ekologiska odlare för att komma upp i EU:s och Sveriges mål och kanske även bortom 
det. Det finns också en utvecklingspotential när det gäller förädling av lokalproducerade 
livsmedel i regionen, samt för barn och ungdomars möjligheter att lära sig mer om var 
maten kommer ifrån. 
 
Det finns nu 50 ekodistrikt i Europa inom organisationen International Network of Eco 
Region (I.N.N.E.R.). Nätverket Global Alliance for Organic Districts (GAOD) har startats för att 
främja kunskapsutbyte och bildandet av ekodistrikt globalt. Genom att utgå från lokala 
förutsättningar, hämta inspiration från andra länders erfarenheter och använda den 
europeiska verktygslådan för ekodistrikt kan Sörmland bilda inkluderande nätverk som 
bidrar till en positiv utveckling. Med maten i centrum skulle en levande landsbygd kunna 
utvecklas och städerna förses med hälsosam mat och ett rikt omgivande landskap för lokal 
turism. 
 
Beras International är involverade i det internationella arbetet för ekodistrikt i EU och 
globalt. Södertälje kommun arbetar inom MatLust Utvecklingsnod för att göra Stockholm 
och de intilliggande länen  till en kunskapsnod för hållbar mat. Nu tar vi initiativ till att bjuda 
in fler aktörer för att starta Sveriges första ekodistrikt där vi tillsammans identifierar mål och 
lösningar för en långsiktig omställning till ett hållbart livsmedelssystem. 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:13dc912c-a1a5-11eb-b85c-01aa75ed71a1.0017.02/DOC_1&format=PDF
https://www.ecoregion.info/
https://gaod.online/

