
Nya marknader för hållbart jordbruk 

 

Torsdag den 7 februari 

Tema: Gräsbeteskött 
Magdakullan, Magda säteri, Näshulta 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. 

Torsdag den 7 februari är temat Gräsbeteskött. Med gräsbeteskött avser vi kött från idisslande 

djur - kor, får eller getter - som äter det “de är gjorda för” - gräs och örter i hagen sommartid, och 

om vintern, uteslutande ensilage. Gräsbeteskött är verkligen kött som är producerat på ett 

“hållbart” sätt! Djuren lever under ursprungslika förhållanden, de växer långsamt och köttet 

hinner utveckla en rik och fyllig smak. Genom att djuren äter mat som vi inte kan äta (gräs) i 

hagar och på betesmarker och bidrar de till den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet, till 

att hålla mark öppen från igenväxning och även till ökad kolinlagring. Sammanfattningsvis gör 

detta att gräsuppfödda idisslare ger en mindre miljöpåverkan än djur uppfödda på kraftfoder, 

något som allt fler konsumenter efterfrågar.  

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

nya marknader för hållbart jordbruk. Därefter talar Märta Jansdotter, VD för Gröna Gårdar och 

vice ordförande för Ekologiska lantbrukarna. Gröna Gårdar, ett företag som startades av Märtas 

far Jan Karlsson, har sålt ekologiskt och gräsuppfött kött i över 15 år. Märta kommer berätta om 

Gröna gårdars verksamhet, om fördelar med gräsbeteskött och om betesdrift enligt Holistic 

Managements principer. Två andra talare under dagen, Mathias Dernelid och Erika Olsson, som 

båda i detta sammanhang representerar föreningen Exceptionell Råvara, kommer tala om hur de 

ser på gräsbeteskött och köttkvalitet. Dagen avslutas med diskussioner i grupp och i plenum i 

syfte att utröna om och hur vi konkret kan gå vidare för att skapa ett Sörmländskt 

gräsbeteskoncept.  

 

Preliminär tidplan för dagen 

8.30 Ankomst, registrering, kaffe och smörgås, betalning 

9.00  Välkommen. Kort presentation av deltagarna. 

9.10  Christer Nordqvist, dagens värd, ger en kort presentation av Magdakullan. Dagen 

avslutas med en längre presentation av företaget inklusive visning av stallarna.  

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



9.40  Om gräsbeteskött, betesdrift och Gröna Gårdar. Märta Jansdotter, VD Gröna Gårdar 

10.30  Paus 

10.40  Exceptionell råvara - att beskriva köttkvalitet. Mathias Dernelid, Exceptionell Råvara och 

Erika Olsson, Onsberga gård, Tystberga 

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

Hur arbetar vi för att skapa ett gräsbeteskoncept för nöt, lamm och fårkött 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 - ca 15.30 Visning och presentation av Magdakullan 

 

Bra att veta 

Anmälan: Senast söndag 3 februari till lovisa.berggren@sv.se. Begränsat antal platser. 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.magdakullan.se 

 

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. 
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