
Workshop 

Inbjudan till workshop om
Holistic Management, betesplanering och regenerativt jordbruk
Fredag 12 maj kl 9-15

Jörgen Andersson, VD för Fjällbete i Åredalen och ansvarig för kunskapsnavet Nordic Savory Hub, leder en dag med fokus på samtal, föredrag 
och fältvandring om adaptiv, eller Holistiskt planerad betesdrift. Jörgen kommer även diskutera andra frågor som hör till området såsom annorlunda 
principer för finansiell planering inom jordbruket, breddavel, mjölk- och köttproduktion på naturens villkor samt folkfinansiering av jordbruk och 
livsmedelsförädling. Vad innebär holistiskt planerad betesdrift i praktiken? Hur kan detta förhållningssätt appliceras i Sörmland? Vad menas med 
produktion på “naturens villkor”? Det är några av de frågeställningar som berörs under dagen då vi också besöker två gårdar, Ullberga och Sörby 
Oppgård.

Ullberga är en ekologisk och biodynamisk gård vid Långhalsen som arrenderas av Job Michielsen och Cecile Jongers. Gården har ca 40 mjölkkor 
med tillhörande ungdjur. Kalvarna stannar hos kon och diar i minst tre månader. Mjölken levereras till Järna Mejeri. Allt som djuren äter har producerats 
på gården. På Ullberga har man ett helhetstänkande i alla led och strävar även efter att bli självförsörjande på el genom solenergi.

Sörby Oppgård är en ekologisk gård vid Båven med ca 70 dikor och ungdjur som arrenderas av Gunnar Eriksson. De djur som slaktas är kor som har 
kalvat en eller två gånger, samt stutar äldre än 2 1/2 år. Alla djur betar naturbetesmarker med rik biologisk mångfald och även djurens vinterfoder, som 
skördas på obesprutade åkrar, innehåller hög artrikedom. Denna artrikedom i bete och vallfoder bidrar till den goda smaken på köttet.

Workshopen är en fristående fördjupning av den föreläsning som Jörgen håller under seminariet i Vadsbro-Blacksta föreningsgård den 11 maj.

Samling kl 9.00 på Ullberga gård.

Anmälan:  Senast onsdag 3 maj till Katarina Stenberg, Studieförbundet Vuxenskolan, e-post katarina.stenberg@sv.se eller tel 072-543 07 21.
Kostnad: Workshopen kostar 150 kr ink moms som faktureras i efterhand. I avgiften ingår lunch och kaffe med tilltugg. Anmälda som ej kommer 
faktureras dubbel avgift.
Vägbeskrivning: Ullberga gård ligger mellan Sparreholm och Nyköping längs väg 53. Sväng in vid skylten ”Limängen” och följ slingrande grusväg i 2 
km. Den nybyggda ladugården syns tydligt. 

Initiativet till detta arrangemang – en inledande kväll och två följande workshops – kommer från LRF Flensorten och LRF Öja-Västermo. Det är ett led i den 

satsning på slakteri och förädling av kött som initieras av Stolt Mat i Sörmland och Leader Sörmlandskusten. Arrangemanget genomförs med hjälp av bidrag 

från Länsbygderådet i Sörmland.



Workshop 

Inbjudan till workshop om
Slakt, förädling och relationsmat
Fredag 12 maj kl 9-15

Thorsten Laxvik som skrivit boken “Rött kött på rätt sätt” leder en dag då vi diskuterar slakt, köttkvalitet, förädling och relationsmat. Thorsten 
är landsbygdsentreprenör från Ångermanland och drivande i flera företag och organisationer: Nipakademien, som driver landsbygdsutveckling och 
startar företag, Norrbete, ett kooperativ av lantbrukare vilka föder upp köttdjur med hårda principer för vad som är kött av hög kvalitet, i Rafnaslakt, 
ett slakteri som startades utifrån behovet av ett slakteri som höll samma kvalitet som det kött som Norrbetes lantbrukare levererade och i Slaktarn i 
Östersund AB, ett företag som fokuserar på förädling av kött. 

Thorsten har insikt i alla led av produktionskedjan och kommer under denna workshop att diskutera vad han anser krävs för produktion av kött och 
förädlade produkter av hög kvalitet. Utgångspunkt är fäbodjordbrukets principer där konsumtion är/var direkt förbunden med produktionen. Thorsten 
menar att det viktigast av allt är att det finns tillitsfulla relationer mellan den som producerar och den som konsumerar. Om så är fallet behövs inga 
certifieringar eller regelsystem. Alla är del av samma ”matfamilj”. Men hur uppnår vi detta? Slakt är ett hantverk som kräver handens kunnande 
men i lika hög grad innebär slakt ett ansvar gentemot dem som ska äta köttet. Det finns industrislakt och det finns hantverksmässig slakt. De är 
väsensskilda. Några kompromisser dem emellan finns inte. Vilken väg vill vi gå för att utveckla slakt och förädling av kött i Sörmland?

Workshopen är en fristående fördjupning av den föreläsning som Thorsten håller under seminariet i Vadsbro-Blacksta föreningsgård den 11 maj. Under 
workshopen medverkar även bl a Lasse Dahlén, kock och charkuterist som driver köttbutiken Millert & Dahlén i Stallarholmen samt Erika Olsson, 
lantbrukare på Onsberga gård med uppfödning av lamm, nöt, gris och getter.

Samling kl 9.00 på Öknaskolan, Tystberga.

Anmälan:  Senast onsdag den 3 maj till Katarina Stenberg, Studieförbundet Vuxenskolan, e-post katarina.stenberg@sv.se eller tel 072-543 07 21.

Kostnad:  Workshopen kostar 150 kr ink moms som faktureras i efterhand. I avgiften ingår lunch och kaffe med tilltugg. Anmälda som ej kommer 
faktureras dubbel avgift.

Vägbeskrivning:  Koordinater N 58° 53.439’, E 17° 9.225’. Via E4:an från Nyköping eller Stockholm, avfart nr 135, Tystberga, vid stoppskylt tag höger 
mot Södertälje, tag vänster vid skylt mot Öknaskolan, direkt vänster igen och följ vägen fram till skolan. 

Initiativet till detta arrangemang – en inledande kväll och två följande workshops – kommer från LRF Flensorten och LRF Öja-Västermo. Det är ett led i den 

satsning på slakteri och förädling av kött som initieras av Stolt Mat i Sörmland och Leader Sörmlandskusten. Arrangemanget genomförs med hjälp av bidrag 

från Länsbygderådet i Sörmland.


