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Ett politiskt beslut 
 

 i Södertälje 2001  
  

  

 Använda matinköpen   

 som ett verktyg  

 i miljöarbetet. 
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BERAS 1  
Pilot Study 2003-2006 

 Pilot studies from 48 farms in the 
Baltic Sea Region.  

 Ecological recycling agriculture 
(ERA) to reduce nutrient input  
to the Baltic Sea. 

 



BERAS Implementation 2010-2013 

Creating Sustainable Food 
Societies involving three levels: 

 

 Academic 

 Public 

 Private  

  

24 partners in 9 countries, 

35 associates in 11 countries. 



» matlust.eu 

Östersjövänlig Mat 

Diet for a Green Planet 

Ett koncept framtaget inom BERAS 

Implementation i samarbete med    
Kostenheten, Södertälje kommun. 



» matlust.eu 

Diet for a Green Planet 

 God och hälsosam mat. 
       

 Ekologiskt odlad. 
  

 Mindre kött, mer grönsaker, 
baljväxter och fullkorn. 

  

 Lokalt producerat i säsong. 
 

 Minskat svinn. 
 



» matlust.eu 

Ett hållbart livsmedelssystem 

 Räddar vattendrag och hav från övergödning 

 Bevarar biologisk mångfald 

 Behåller och förbättrar jordens bördighet 

 Minskar klimatpåverkan 



» matlust.eu 

Södertälje som hållbar matkommun 

• 17.000 personer = ca 20% av kommunens befolkning äter Östersjövänliga offentliga måltider 
varje dag 

• Har fått flera utmärkelser i White Guide junior 

• Årets skolmatskommun 2014  

• Sara Jervfors - Årets måltidschef 2014 och 2015 

• Lina skola - Årets skolmatsrestaurang 2015 
 

 
• 2012-14: Leaderprojekt: Södertälje Närodlat. 
 

• 2014-15: URBACT projekt: Diet for a Green Planet, best practice transfer. 
 

• 2015-20: Regionalfondsprojekt(ERDF) Matlust, näringslivsprojekt för SME. 
 

• 2016-18: Kommunal odlingsstrategi och  
       URBACT projekt: Agri-Urban action planning project. 



MatLust 2015-2020 
Mål 
• Öka tillväxt och arbetstillfällen hos små och 

medelstora livsmedelsföretag – främst inom förädling, 
handel och måltid – med inriktning på hållbarhet 
kopplat till miljö och hälsa. 
 

• Etablera Södertälje – genom Södertälje Science Park –  
som ett kunskapscentrum och en kreativ mötesplats 
kring hållbarhet och mat. 



» matlust.eu 

Primärproduktion                Förädling           Distribution            Handel           Servering              Konsument 

Ekologiskt 

Kretsloppsjordbruk, 

ERA 

Hållbara 

Livsmedelskluster 
Diet for a 

green planet  

Östersjövänlig 

Mat  

Ekoklustret i Järna 

BERAS International 

MatLust Södertälje kommun 

Kostenheten 

Ett hållbart matsystem 

> Södertälje-exemplet 



Södertälje Living lab 
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Tack! 
 


