
 

 

Lampaanlihan tuotantoketjun kehittäminen - 
studieresa till Sverige 
Program: 

Måndag 6.2.2023 

14:00  Bussen avgår från Jyväskylä, Rajakatu 35 
   Kaffepaus, på egen bekostnad 
16:35  Tammerfors Järnvägsstation 
19:00  Åbo hamn, bilincheckning 
20:55  Fartyget (Viking Grace) avgår från hamnen 

Tisdag 7.2.2023 

06:30  Fartyget anländer till Stockholms hamn 
   Saluhallen Kötthallen Sorunda  
   Svenskt Kött + kaffepaus, lunch på egen bekostnad 
   Lunch + kaffepauser under resan, på egen bekostnad  
   Kuseboholms lamm 
17:30   Inkvartering och fritt umgänge  
    Best Western Hotel Tranås Statt  

 

https://www.visitstockholm.com/
https://www.google.fi/maps/place/Tampereen+Rautatieasema/@61.4984361,23.7708203,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x468edf54ad86cb03:0xa66b15f9e60c4b6b!8m2!3d61.4984336!4d23.773009
https://www.bestwestern.fi/booking-path/hotel-details/best-western-plus-kalmarsund-hotell-kalmar-88138
https://www.vikingline.fi/sv-fi/hitta-resa/vara-fartyg/ms-viking-grace/
https://www.google.fi/maps/place/Rajakatu+35,+40200+Jyv%C3%A4skyl%C3%A4/@62.2513488,25.7411204,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4685743f6fae0031:0xcc458c4af79f0939!8m2!3d62.2513463!4d25.7433091
https://www.google.fi/maps/place/Ensimm%C3%A4inen+linja,+20100+Turku/@60.4340481,22.2200055,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x468c77a45e3d7cc5:0x2f4d113c328bd500!8m2!3d60.4340455!4d22.2221942
https://svensktkott.se/
https://www.google.fi/maps/search/turun+satama+viking+line/@60.4351599,22.218378,17z/data=!3m1!4b1
https://www.google.fi/maps/place/Rajakatu+35,+40200+Jyv%C3%A4skyl%C3%A4/@62.2513488,25.7411204,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4685743f6fae0031:0xcc458c4af79f0939!8m2!3d62.2513463!4d25.7433091


 

 

Onsdag 8.2.2023 

7:45  Avgång från hotellet till fots 
   Skinngarveri AB Tranås Skinnberedning 
    Kaffepaus, på egen bekostnad 
   Skinngarveri Donnia Skinn Ab 
   Lunch, på egen bekostnad 
   Atelje Guldtackan  
   Kaffepaus, på egen bekostnad 
ca 18:45  Inkvartering och fritt umgänge  
    Best Western Plus Kalmarsund Hotel  
 

Torsdag 9.2.2023 

ca 09:00  Avgång från hotellet  
   KLS Ugglarps slakteri  
   Lunch, KLS Ugglarps bjuder 
   Kaffepaus, på egen bekostnad 
   Fårgården Canlamm 
ca 18:45  Inkvartering och fritt umgänge 
   Scandic Södertälje  

 

Fredag 10.2.2023 

07:30   Avgång från hotellet 
   Kaffepaus, på egen bekostnad 
   Slakteriet Lundsbol Lammslakteri 
   Lunch, på egen bekostnad 
   Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala + det bjuds på eftermiddagskaffe 
16:00 - 18:45 Fri tid för att utforska Stockholm, t.ex. Stortorgets julmarknad   
20:00  Fartyget (Viking Glory) avgår från Stockholm  

 

Lördag 11.2.2023 

07:35  Ankomst till Åbo hamn 
08:15  Bussen avgår från Åbo mot Jyväskylä 
ca 10:00  Kaffepaus, på egen bekostnad 
ca 11:00   Järnvägsstationen Tammerfors 
ca 12:00  Lunch, på egen bekostnad 
14:15  Bussen anländer till Jyväskylä, Rajakatu 35 

   

http://tranas-skinn.se/
https://www.scandichotels.fi/hotellit/ruotsi/sodertalje/scandic-sodertalje
https://www.ateljeguldtackan.se/
https://www.google.fi/maps/search/Stadsg%C3%A5rdenin+satama+Tukholmassa/@59.3174516,18.0916365,16.25z
https://www.kotthallen.se/
https://canlamm.se/
https://www.lundsbolslakteri.se/
http://www.tranasstatt.se/
https://www.masterstudies.fi/yliopistot/Ruotsi/SLU/
https://www.vikingline.fi/sv-fi/hitta-resa/vara-fartyg/ms-viking-grace/
https://www.stortorgetsjulmarknad.com/
mailto:marianne.reinikka@jamk.fi
http://www.aitomaaseutu.fi/lammasketju
https://www.google.fi/maps/place/Tampereen+Rautatieasema/@61.4984361,23.7708203,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x468edf54ad86cb03:0xa66b15f9e60c4b6b!8m2!3d61.4984336!4d23.773009
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/615250c0-dcbe-4218-bbe8-629b6c45c111


Måltider 

Resans pris inkluderar hotellfrukost på svenska sidan. I samband med anmälan kan man på egen 
bekostnad boka sjöfrukost och buffémåltider på båten. Måltiderna under resan är i huvudsak 
självfinansierade för resenärerna. Under dagen äter du längs rutten, under kvällarna tar var och en 
hand om sina egna måltider. Måltider som ingår i resepriset anges i reseprogrammet.  

Rutt på svenska sidan: 



Pris 

• Prisgrupp A: Studieresans pris för lammuppfödarna och för företagare som överväger 
lammuppfödning är 650 €/pers (moms 0 %). Mot tilläggsavgift övernattning i enkelrum/hytt + 300 € 
(moms 0 %)/pers, hela resans pris 1 persons rum: 950 € (moms 0%)/pers. Begränsat utbud av 
enkelrum/hytter.

• Prisgrupp B: Studieresans pris för representanter för intressentgrupper inom fårköttssektorn är 1050 
€ (moms 0 %)/pers. Mot tilläggsavgift övernattning i enkelrum/hytt + 300 € (moms 0 %)/pers, hela 
resans pris 1 persons rum: 1350 € (moms 0%)/pers. Begränsat utbud av enkelrum/hytter.

I priset ingår 

• Busstransport från Jyväskylä till Åbo. Vid behov en mellanhållplats vid Tammerfors järnvägsstation och
möjlighet att hoppa på längs vägen.

• Båtresor Åbo - Stockholm 6.2.2023 och Stockholm - Åbo 10.2.2023 i en hytt för två personer (tur-
retur). 1 persons hytt finns att boka mot tilläggsavgift.

• All transport som ingår i programmet i Sverige. Samma buss och förare under hela resan i Finland och
på svenska sidan.

• Övernattning i dubbelrum. Enkelrum kan bokas mot tilläggsavgift.
o Best Western Hotel Tranås Statt, Tranås
o Best Western Plus Kalmarsund Hotel, Kalmar
o Scandic Södertälje, Södertälje

• Frukost på hotellet. Sjöfrukost och middagsbufféer kan köpas på egen bekostnad för båtresor, bokas i
samband med anmälan.

• Intressant reseprogram: besöksmål, föreläsningar och besök

Villkor 

• Resan genomförs när antalet deltagare är minst 20 pers. Anmälan senast 15.12.2022. Antalet platser 
är begränsat och de fylls i anmälningsordning. Lammuppfödarna i projektområdet prioriteras när 
platserna fylls. I andra hand kan man ta med deltagare från intressentgrupper inom fårköttssektorn, 
lammuppfödare utanför projektområdet samt företagare som överväger lammuppfödning.

• Vi förbehåller oss rätten till programmet och därigenom små prisändringar för resan.
• Anmälan är bindande. För avbokningar som gjorts efter 15.12.2022 debiterar vi priset för hela resan. 

Vid avbokning ber vi er att omedelbart kontakta projektchefen.
• Resans pris inkluderar inte reseförsäkring. För eventuella avbokningar som beror på deltagaren, t.ex. 

insjuknande, rekommenderar vi att deltagarna tecknar en reseförsäkring för vilken det på vissa villkor 
är möjligt att ansöka om ersättning för resekostnader. Varje deltagare ansvarar själv för att skaffa en 
reseförsäkring.

• Resans pris inkluderar inte mervärdesskatt (moms 0 %).
• Resans pris faktureras i en rat före resan. Betalning i flera rater är möjligt enligt separat 

överenskommelse.



Se mer 

• Finskspråkiga presentationer av objekt finns på projektets Facebook-sida: www.facebook.com/Lammasketju1
• Mer information på projektets webbplats: www.aitomaaseutu.fi/lammasketju

Anmäl dig här 

• Bindande anmälningar senast 15.12.2022.
• För avbokningar som gjorts efter 15.12.2022 debiterar vi priset för hela resan.
• Vid avbokning ber vi er att omedelbart kontakta projektchefen.

Mer information 

Marianne Reinikka, projektchef, 
marianne.reinikka@jamk.fi  eller 
Aija Hytönen, projektspecialist, aija.hytonen@jamk.fi 
www.jamk.fi

https://www.facebook.com/Lammasketju1
https://www.donniaskinn.se/
https://link.webropolsurveys.com/S/0EF90035AD067337
https://www.kls.se/sv-se/
http://www.jamk.fi/
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