Marknadsmöte nr 3 Hållbart jordbruk
Tema: Spannmål, baljväxter och specialgrödor
Vår landsbygd ska växa - vi sammanför under 4 unika möten lantbrukare och köpare för ökad
hållbar produktion i Sörmland.
Mälby säteri, Gnesta,
Fredag 15 mars, kl 8.30-ca kl 13.00
Deltagare: Lantbrukare i Sörmland, Saltå Kvarn, Nordisk Råvara
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: Spannmål, baljväxter och specialgrödor
Saltå Kvarn söker fler leverantörer och kommer att presentera sitt betalsystem där lantbrukare med
högre grad av hållbarhet får bättre betalt. Nordisk Råvara söker nya odlare i Sörmland till sitt
odlarnätverk och kommer att berätta om vilka möjligheter de erbjuder. Vi vill på mötet se många
olika typer av lantbrukare, stora som små, och även andra aktörer som också vill se landsbygden
växa.
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.
9.20 Nya vägar att göra jordbrukarens miljöarbete hållbart - även socialt och ekonomiskt,
Hans von Essen
9.40 Saltå Kvarns nya betalsystem som ger bättre pris för miljöfördelar, Lisa Trolle
10.10 Nya Nordiska råvaror - ett odlarnätverk i framväxt, Nordisk råvara (www.nordiskravara.se)
10.40 Paus
11.00 Samtal om hur vi ska öka produktionen i Sörmland, affärsmöjligheter, vilka behov och hinder
som finns och hur man ska få fler odlare ta steget att utveckla sina lantbruk.
12.00 - 13.00 Samtal över Lunch

BERAS International

Skillebyholm 4, 153 91 Järna

www.berasinternational.se

Varför tema Spannmål, baljväxter och specialgrödor?
Konsumenter har börjat få upp ögonen för kultursorter av spannmål, ärt, bondböna, lupin och även
quinoa som visat sig gå bra att odla under svenska förhållanden. Livsmedelsindustrier arbetar idag
med att skapa produkter av dessa för att bli framtidens mat och det är grödor som passar bra att odla
på många gårdar här idag och efterfrågan finns redan idag. Vi vill göra mesta möjliga av detta!
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: Mälby Säteri ligger strax söder om Gnesta efter väg 224. Här finner du Mälby
Säteri på din vänstra sida efter 3 km. Om du färdas på E4 mellan Nyköping och Södertälje tar du av
vid Lästringe och kör väg 224 ca 10 km.

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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