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BERAS sitt mål er att främja det 
ekologiska lantbruket



båda som produktionsmetod men också 
för de positiva bidrag vi har att komma 
med i samhällsutvecklingen som nu med 
styrka måste gå i en ekologisk riktning





Järna har varit med i många år. Med 
bildande av BERAS ställer vi alla våra 
krafter till förfogande i en gemensam 
satsning 



 
 
 
 
Vi har en styrelse med representanter från:  
 
- Ekologiska Lantbrukarna  
- Saltå Kvarn  
- Södertälje kommun  
- Biodynamiska Forskningsinstitutet 
- Debio ( Norge)  
- Baltic Foundation ( Litauen)



Vi arbetar med praktiska exempel, 
bevakar forskning och utvecklingstrender 
både nationellt och internationellt
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Resultat



BERAS koncepten -  klimatsänka  
(A.Granstedt)



Hälften av CO2 utsläppen från 
människan kommer från 
maten. 

Source: United Nations



Kretsloppsjordbruk



48 typgårdar i Östersjöregionen



Lärobok

Odlandets historia 
Ekosystemet 
Jorden, maten , havet 
och klimatet 
Bördig jord 
Kretsloppsjordbruket 

Översatt till Engelska och Ryska



Handböcker  
för lantbrukare och 

rådgivare



Engelsk, Tysk,  
Ryska, Estnisk, Litauisk, 
Svensk, Dansk

7 språk





Beras arbetet med 
kretsloppsjordbruk som   
” Best Practice” i EU – 
Rapport 2015



Östersjövänlig Mat



Östersjövänlig Mat

• Gott och hälsosamt 
• Ekologiskt ( helst från kretsloppsgårdar) 
• Lokalt och säsongsanpassat 
• Mindre kött ( 80/20) 
• Minskat svinn



Engelska, Svenska, Ryska, 
Catalan, Litauiska, Polska 

Handbok 

Diety dla  
Zielonej Planety



24 000 portioner per dag 
60% ekologiskt 
Bibehållen budget



” Bästa skolmaten i Sverige” 
2014 and 2015

” Matlust” nytt 5 årig 
projekt om hållbar mat 
och etableringen av 
Science Park



Lokala Lärcenter



Södertälje Lärcenter



Hela matkedjan samlat



Saltå Kvarn



    

34 % ekologiskt mat 
Konsum i Järna



Artur Granstedt – ”Utstickarpriset 2015”



Forskning,  
Utbildning 
och NGOs

NäringslivetMyndigheter

Gården

Lokala lärcenter

Från lantbrukare till 
konsument i lokala 

matkluster



foodsociety.se



Global potential för klimatutmaningen 
och hälsan





Diet for a Green Planet 
 

- URBACT II pilot transfer project 
network

”The Diet project – now being 
transferred to other cities as part of 
the pilot – provides an excellent 
example of an integrated urban 
development approach, with 
economic, environmental and 
social results.”  

Eddy Adams, Thematic Pole 
Manager, URBACT



 
BERAS er partner i FN sitt 10 års program (2015 – 2025) för 

hållbara matsystem



 IFOAM ”Organic 3.0”



”Organic Food System Program”  
 

Internationellt forskarnätverk inom  
matkvalitet, hälsa och miljö  



 
www.organicfoodsystem.net 

http://www.organicfoodsystem.net/


Forskning- Koncept- Implementering



Model Regioner med lokala lärcenter ( Mars 2016)  
IFOAM och BERAS huvudansvariga för den praktiska genomförningen



Bonden i  
CENTRUM
Vi behöver uppmärksamma 
bönder för det jobb de utför



Ser fram mot vidare samarbete!


