
Nya marknader för hållbart jordbruk 

Måndag den 11 februari 

Tema: Grönsaksodling 
Hornudden, Strängnäs, kl 8.30-ca kl 15.30  

Under rubriken “Nya marknader för hållbart jordbruk” anordnar BERAS International 

tillsammans med Ekologiska Lantbrukarna i Sörmland en serie seminarier med fokus på nya 

marknadsmöjligheter inom hållbart jordbruk. Tanken är att sammanföra producenter och 

konsumenter, säljare och köpare, lantbrukare och avnämare för att diskutera hur vi kan möta den 

ökade efterfrågan på mat som är producerad på ett hållbart och klimatvänligt sätt. 

Måndag den 11 februari är temat Grönsaksodling. Det finns en stor efterfrågan på närodlade, 

hållbart producerade grönsaker i Stockholms närhet. Samtidigt som många producenter av 

förädlade livsmedel klagar på att de inte får tag på svenska ekologiska grönsaker har många 

grönsaksodlare svårt med lönsamheten. Varför? Ekologiska, hållbart producerade grönsaker 

kostar mer än importerade och industriellt framställda grönsaker. Hur får vi kunden att förstå att 

betala och acceptera grönsakernas rätta pris? 

Dagen inleds av Hans von Essen, BERAS International som berättar om BERAS modell och nya 

marknader för hållbart jordbruk. Därefter följer Magdalena Hermelin, som driver Hermelins 

Grönsaker, en ekologisk odling om 5 ha utanför Skänninge i Östergötland sedan 2014. 

Magdalena kommer att prata om hur hon byggt upp sin verksamhet så att den är lönsam och 

genererar vinst. Nästa talare är Åsa Waldenström, projektledare för Vacksta odling som startade 

sommaren 2018. Åsa kommer att prata om sina erfarenheter av att odla för en skola. Vidare 

kommer Mathias Dernelid, projektledare för Smakriket vid Sorunda Grönsakshall att tala om 

efterfrågan på grönsaker och om “Smaken av en plats”. Dagen avslutas med diskussioner i grupp 

och i plenum i syfte att utröna om och hur vi konkret kan gå vidare för att stärka och utveckla 

grönsaksodlingen i Sörmland på ett hållbart och lönsamt sätt. 

 

Preliminär tidplan för dagen 

8.30 Ankomst, registrering, kaffe och smörgås, betalning 

9.00 Välkommen. Kort presentation av deltagarna. 

9.10 Karin och Mats Sjöstedt, dagens värdar, ger en kort presentation av Hornudden. Dagen 

avslutas med en längre presentation av företaget inklusive visning av växthus och odlingar.  

9.20 Nya marknader för hållbart jordbruk, Hans von Essen, BERAS International. 

9.40 Våga ta betalt! Magdalena Hermelin, Hermelins grönsaker, berättar om sin verksamhet 

10.20 Odla för en skola, Åsa Waldenström, projektledare för Vacksta odling, berättar om sina 

erfarenheter 



10.35 Paus 

10.45 Om smaken av en plats. Mathias Dernelid, Smakriket/Sorunda Grönsakshallen.  

11.15 Diskussion i plenum och i grupp under ledning av Fredrik Birath, BERAS International. 

Hur arbetar vi för att skapa fler och mer lönsamma grönsaksodlingar i Sörmland? Hur når vi nya 

marknader? Utmaningar och möjligheter. 

12.00 Lunch 

13.00 Återsamling, fortsättning på diskussionen. Konkretion. Hur går vi vidare? 

14.30 Avslut 

Ca 14.45- 15.30 Visning och presentation av Hornudden 

 

Bra att veta 

Anmälan: Senast tisdag 5 februari till lovisa.berggren@sv.se. OBS! Ange eventuella matallergier 

i samband med anmälan!  

Kostnad: 300 kr + moms. Mötena är kostnadsfria, avgiften omfattar kostnad för mat och fika. 

Avanmälningar efter sista anmälningsdag faktureras. 

Vägbeskrivning: Se www.hornudden.net 

 

Fyra möten - fyra fokus 

Torsdag 7 februari. Fokus: Gräsbetetskött. Magdakullan, Magda säteri, Näshulta.  

Måndag 11 februari. Fokus: Grönsaker. Hornuddens trädgård, Strängnäs.  

Fredag 15 mars. Fokus: Spannmål, baljväxter och specialgrödor. Mälby säteri, Gnesta.  

Torsdag 21 mars. Fokus: Storkök, restaurang och catering. Stensunds folkhögskola, Trosa. 

 

Mötena anordnas av BERAS International i samarbete med Ekologiska Lantbrukarna i 

Sörmland, Länsstyrelsen i Sörmland, SV Sörmland och Leader Sörmlandsbygden. 

 

För mer information, kontakta: 

Hans von Essen, Tfn: 0735-627738, hans@berasinternational.se 

Fredrik Birath, Tfn: 070-4610769 fredrik@berasinternational.se 
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