Marknadsmöte nr 2 Hållbart jordbruk
Tema: Grönsaker
Vår landsbygd ska växa - vi sammanför under 4 unika möten lantbrukare och köpare för ökad
hållbar produktion i Sörmland.
Hornudden, Strängnäs
Måndag 11 feb kl 8.30-ca kl 15.30
Deltagare: Lantbrukare i Sörmland, Hermelins Grönsaker, Vackstanäs, Smakriket Sorunda
Grönsakshall
Arrangör: BERAS International tillsammans med Ekologiska Lantbrukarna i Sörmland på uppdrag
av Länsstyrelsen i Sörmland. Under rubriken “Nya marknader för hållbart jordbruk” anordnar vi
fyra marknadsmöten med olika valda teman utifrån en riktning mot hållbart jordbruk.
Dagens tema: Grönsaker
Hur kan vi öka utbudet av närodlade, hållbart producerade grönsaker i Sörmland och möta den stora
efterfrågan som finns? Inbjuden är Magdalena Hermelin, Hermelins Grönsaker, en ekologisk odling
om 5 ha i Skänninge, Östergötland, som talar om lönsamhet och vinst i verksamheten. Inbjudna är
även Åsa Waldenström, projektledare för Vackstanäs odling och Mathias Dernelid, projektledare för
Smakriket vid Sorunda Grönsakshall.
Agenda
8.30-9.00 Ankomst, registrering, kaffe och smörgås, betalning
9.00 Välkommen, Hans von Essen och Fredrik Birath, BERAS International. Kort presentation av
deltagarna
9.10 Karin och Mats Sjöstedt, dagens värdar, ger en kort presentation av Hornudden
9.20 Nya marknader för hållbart jordbruk, Hans von Essen
9.40 Våga ta betalt! Magdalena Hermelin, Hermelins grönsaker, Skänninge
10.15 Odla för en skola, Åsa Waldenström, projektledare för Vackstanäs odling
10.30 Paus
10.40 Om smaken av en plats. Mathias Dernelid, Smakriket/Sorunda Grönsakshallen.
11.00 Samtal om hur vi ska arbeta för att skapa fler och mer lönsamma grönsaksodlingar i Sörmland
12.00 Lunch
13.00 Återsamling, fortsättning på diskussionen. Konkretion. Hur går vi vidare?
Ca 14.45- 15.30 Visning och presentation av Hornuddens växthus och odlingar.
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Varför tema Grönsaker?
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?
Anmälan
Anmälan: Senast 11 mars till lovisa.berggren@sv.se. OBS! Ange eventuella matallergier i samband
med anmälan!
Kostnad: Vi behöver ta ut en avgift för arrangemanget på 300 kr exkl. moms för att täcka kostnaden
för lunch och fika. Avanmälningar efter sista anmälningsdag faktureras.
Vägbeskrivning: www.hornudden.net/hitta-till-oss/
Fyra marknadsmöten 2019 för Hållbart jordbruk
Nr.1 Torsd 7 feb
Gräsbetetskött. Magdakullan, Magda säteri, Näshulta
Nr.2 Månd 11 feb
Grönsaker. Hornuddens trädgård, Strängnäs
Nr.3 Fred 15 mar
Specialgrödor. Mählby säteri, Gnesta
Nr.4 Torsd 21 mar
Att leverera till storkök & restaurang. Stensunds folkhögskola, Trosa
Se alla inbjudningar på www.berasinternational.se/aktuellt.html

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

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