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Till Statsrådet Eskil Erlandsson, 
 

Allianspartierna i Södertälje kommun bjuder härmed in statsrådet Eskil Erlandsson att besöka 

Östersjöprojektet BERAS Implementation med internationellt sekretariat i Järna, Kostenheten 

i Södertälje kommun, som bl.a. vunnit WWF´s Earth Hour Challenge, och Saltå Kvarn, 

livsmedelsproducent, en halv dag under maj. 

 

Följande alternativa tider är möjliga för oss att arrangera: 10/5, 16/5, 20/5, 21/5, 22/5, 23/5, 

28/5, 29/5, 30/5 och 31/5 under förutsättning att vi får kontakt minst en vecka innan så vi 

hinner arrangera besöket. 

 

Det finns flera anledningar till att det är angeläget och brådskande just nu. Dels för att 

projektet går mot sin slutfas och skall presentera sina resultat vid sin slutkonferens 3-4 juni i 

Gdansk. Man har i samverkan med elva länder runt Östersjön tagit fram en hel rad verktyg för 

hållbar livsmedelsproduktion i primärledet som är på väg att översättas till olika språk. Dels 

för att BERAS har rönt uppseendeväckande framgångar internationellt och lyfts fram även 

utanför Östersjöområdet. 

 

Vi ser också den gemensamma nyttan för alliansen i regeringen och lokalt att lyfta och äga 

frågan om ett hållbart lantbruk ur bland annat ett Östersjöperspektiv: ett friskt hav med gott 

fiskbestånd. Dessutom är det här ett område där Sverige kan vara föregångare och påverka 

den globala hållbarheten. 

 

Ytterligare en anledning för att agera är att vi fått kännedom om att det förbereds en 

interpellation till statsrådet om BERAS och Östersjöpolitiken från Miljöpartiet. Det vore 

därför bra om det gick att vara proaktiv vilket gynnar regeringens men också alliansens lokalt 

i Södertälje trovärdighet i miljöfrågan. I Södertälje drivs BERAS av alliansen i opposition 

som profilfråga.  

 

Nyckelkoncept i projektet/en BERAS 
Långvarig verksamhet inklusive forskning i Järna är projektets viktigaste verkstad, samtidigt 

som konceptet används och utvecklas parallellt i samtliga länder i Östersjöområdet. Det 

handlar om att ta helhetsgrepp och detta har gjorts på tre nivåer med hjälp av tre 

nyckelkoncept: 

 

Ekologiskt kretsloppsjordbruk (ERA) bygger på grundprinciperna för ekologiskt jordbruk, 

men går ett steg längre när det gäller krav på flerårig vall i växtföljd och självförsörjning av 

foder och gödsel till 90%. 

 

Sustainable Food Societies (SFS) handlar om att på lokal nivå kapitalisera de möjligheter 

som ges genom en lokal ERA-gård att utveckla lokal livsmedelsförädling och att stärka det 

lokala varumärket. Utgångspunkten är den grundkvalitet som tas fram av gården till en 

ekonomisk klusterutveckling och i ett vidare nätverk med forskning att utveckla dynamiken i 

ett triple helix. 
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Östersjövänlig mat handlar om att engagera konsumenten i att medvetet välja råvara så att 

lantbrukare ekonomiskt får ut mervärdet av att engagera sig och därmed ges möjlighet att 

vidareutveckla sig, anpassa sin kosthållning till lokala förutsättningar och årstid samt minska 

spill och slöseri.  

 

Besökets innehåll 
BERAS sekretariat kommer att presentera de verktyg som delvis redan finns färdiga, men 

som också är på väg att slutföras för att presenteras vid slutkonferensen i Gdansk 2-3 juni. Det 

handlar om effektiva verktyg för att minska övergödningen till Östersjön i enlighet med Baltic 

Sea Action Plan och EU´s Baltic Sea Strategy. Det unika med de verktyg som tagits fram av 

BERAS Implementation är att de i ett och samma grepp minskar övergödningen och 

klimatpåverkan och främjar uppbyggnaden av humus och därmed jorden som kolfälla, den 

biologiska mångfalden och den ekonomiska utvecklingen på landsbygden med ökad 

sysselsättning.  

 

Vi kommer bl.a. att besöka: 

 Biodynamiska Forskningsinstitutet som är den ursprungliga initiativtagaren och på 

vars långvariga forskning projekten (BERAS 2003-06 samt BERAS Implementation 

2010-13) bygger, och som tillsammans med Södertörns Högskola och Södertälje 

kommun och med hjälp av både privat och statligt stöd från olika anslagsgivare byggt 

upp projektets internationella sekretariat i Ytterjärna. 

 Saltå Kvarn (den första privata aktör som antagit utmaningen att belöna frivilligt 

miljöengagemang hos lantbrukare med bättre pris för produkterna). 

 Kostenheten i Södertälje kommun (som bl.a. mottagit WWF´s hederspris för Earth 

Hour Challenge, 2:a plats till ARLA Guldko samt nominering och tredje plats för 

Matlandshuvudstad 2013 för sitt arbete med Östersjövänlig mat i skolor och 

äldreboenden) och i mån av tid andra privata aktörer som är med och utvecklar 

Järna/Södertäljes Sustainable Food Society. BERAS-sekretariatet har självt rönt 

internationell uppmärksamhet – bl.a. i FN´s miljökonferens Rio+20, i Indien, 

Dominikanska Republiken och Ryssland.  

 

Vi kommer att få en överblick över de verktyg som projektet tagit fram och håller på att tas 

fram samt de nätverk inom Östersjöregionen och i världen som efterfrågar att få vara med om 

att utveckla de tre BERAS-koncepten. Flera av dessa verktyg, som är framtagna på engelska i 

samverkan mellan samtliga länder, håller just nu på att slutföras och översättas till de olika 

språk som talas runt Östersjön. Samtidigt med projektets avslutning pågår förberedelser för 

arbetet att sprida och förankra verktygen som innefattar Guidelines för omläggning till ERA, 

utbildningspaket för olika nivåer, SFS och ERA-gårdar i samtliga länder och arbete med att 

bilda BERAS International. 

 

Vi menar att detta är en profilfråga för Södertälje – världen efterfrågar en kommun av vår 

storlek som tar miljöutmaningarna som en möjlighet och med jordbruk och mat i fokus. Det är 

ingen enkel utmaning – men mycket nödvändig. Att engagera människor i vår gemensamma 

framtid har en social potential, där maten har konkreta ingångar för alla människor.  

 

Södertälje den 6 maj 2013 

 

Marita Lärnestad (M)   Mats Siljebrand (FP) 

 

Tage Gripenstam (C)   Veronica Westergård (KD) 


