
Visionsmöte
Sörmland har en lång historia som fruktodlingslandskap. Alltsedan 1600-talet har 
fruktodling - av äpple, päron, plommon och körsbär - varit av stor betydelse och 
som ett resultat av detta har Sörmland fler “inhemska” äppelsorter än något annat 
landskap. Vid 1800-talets slut och 1900-talets anlades många fruktodlingar även 
vid mindre gårdar. Fram t o m 1950-talet var försäljningen av framförallt äpple som 
skickades med packlårar via järnvägen en viktig näring och inkomstkälla för många 
lantbrukare.

Under senare år har svensk fruktodling mer eller mindre blivit synonym med Skåne 
och Österlen. Trots att förutsättningarna  för fruktodling är goda även i Sörmland 
och Mälardalsregionen har ännu ingen gemensam satsning skett för att göra Sörm-
land till en fruktodlingsregion. Detta vill vi, Föreningen Sörmlandsäpplen, ändra på 
och bjuder härmed in till ett Visionsmöte om Sörmland - Äppellandskapet 2020, 
ett möte som vi kan arrangera tack vare stöd från Leader Inlandet och EU:s Lands-
bygdsprogram 2007-2013.

Under dagen kommer vi att diskutera förutsättningar för odling, förädling, sorte-
ring, paketering, marknadsföring och försäljning av frukt från Sörmland utifrån olika 
aspekter. Symposiet är öppet för alla som intresserar sig för frukt i allmänhet och 
äpplen i synnerhet. Du kanske odlar, förädlar eller beskär frukt idag? Eller drömmer 
om en äppelodling, musteri eller tillverkning av egen gårdscider? Oavsett utgångs-
punkt är du varmt välkommen till detta möte som vi hoppas ska bli ett startskott för 
ett vidare utvecklingsarbete av Äppellandskapet Sörmland.

Varmt välkomna önskar styrelsen för Föreningen Sörmlandsäpplen - Henrik Elmberg, 
Johannes Mattisson, Charlotte Sommarin, Magnus Svensson och Roger Tiefensee.

Fredagen den 10 oktober i Folkets hus i Sparreholm

– Sörmland, Äppellandskap 2020?



Program
Visionsmöte - Sörmland, Äppellandskap 2020? 
Fredagen den 10 oktober i Folkets hus i Sparreholm
kl 8.30   Registrering och förmiddagskaffe

kl 9.00  Stolt mat i Sörmland - Länsstyrelsens matstrategi 2014-2020.  

  Liselott Hagberg, landshövding

kl 9.15  Sörmland - äppellandskap 2020? Magnus Svensson, ansvarig för sommelier 

  utbildningen vid Restaurangakademien och vd för Gastronomigruppen som  

  säljer must från bl a Sörmland 

kl 9.30   Sörmland - ett unikt äppellandskap. Henrik Elmberg, amatörpomolog,  

  folkbildare och f d landstingsråd

kl 9.45   Äppelodling i Mellansverige. Lena Ryberg-Ericsson, matlandetambassadör  

  för Västmanland med egen äppelodling utanför Köping

kl 10.10  Paus med förfriskningar

kl 10.25  Hur kan Äppellandskapet Sörmland hjälpa till att öka tillväxten i  

  länet? Johan Borgstedt, Sörmlands Turistutveckling

kl 10.45  Vad efterfrågar marknaden? Matthias Dernelid och Pelle Bostad från  

  Smakriket/Sorunda Grönsakshall

kl 11.05  Samarbete kring äpplen, hot eller möjlighet? Henrik Strid, VD för Äppelriket,  

  en samarbetsorganisation för skånska och småländska fruktodlare 

kl 11.25  Sammanfattning och reflektion. Roger Tiefensee, ekologisk ekonom och 

  f d riksdagsledamot

kl 11.30  Lunch och mingel

kl 12.45  Introduktion av grupparbete. Charlotte Sommarin, kommunikatör, must- 

  producent och fruktträdsbeskärare med äldre äppelodling

kl 12.50  Grupparbete inklusive eftermiddagskaffe

kl 14.30  Redovisningar

kl 15.00  Sammanfattning och reflektion. Hur går vi vidare? Roger Tiefensee 

kl 15.30  Avslutning

Arrangemanget är kostnadsfritt och genomförs med stöd av Leader Inlandet och EU:s landsbygdsprogram 2007-2013. 
“No-shows” , d v s personer som anmält sig men inte kommer och inte avanmält sig faktureras en avgift om 300 kr. 
Deltagarantalet är begränsat.  Anmälan sker till Johannes Mattisson, Studieförbundet Vuxenskolan via mejl 
johannes.mattisson@sv.se eller telefon 070- 3902120 senast tisdagen den 7 oktober. Vänligen ange namn, adress, 
mejladress, telefonnummer, organisation/företag samt ev.  allergier i samband med anmälan.

Vi hoppas att många önskar bli medlemmar i arrangörsföreningen Sörmlandsäpplen. Medlemskap för 2014 och 2015 
kostar 50 kr och löses på plats eller genom Johannes Mattisson, för kontaktuppgifter se ovan.

Symposiet genomförs med stöd av Leader Inlandet, LRF Sörmland och Studieförbundet Vuxenskolan 


