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Lystgården er et slags 
drivhus for bærekraft, 

livskvalitet og fellesskap. 
For hele Bergen.
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På	Lystgården	kan	du	til	vanlig	oppleve	konserter,	kurs,	
minikonferanser, workshops, prosjekter, dugnader, samtaler, 
LandåsFest	og	du	kan	leie	huset	til	private	arrangement	eller	
annet	gøy!	Men	i	2020	måtte	mye	av	dette	skaleres	ned	og	
avlyses.	I	stedet	var	det	andre	prosjekter	som	vokste	fram.	

Stiftelsen	Lystgården	er	startet	av	Bærekraftige	liv	på	
Landås	i	2017,	og	samarbeider	med	et	nettverk	av	
mennesker	og	miljøer.	Vi	kobler	sammen	fagmiljøer,	det	
offentlige,	næringslivet	og	grasroten	slik	at	vi	sammen	
kan	bevege	til	handling	for	FNs	bærekraftsmål.

Introduksjon

Lystgården er:
 → Kompetansesenter for urbant 
landbruk

 → Kursarrangør
 → Kulturscene
 → Stedet	du	kan	leie	til	små	
konferanser	og	møter.	En	garantert	
god	ramme	for	dagen.	

 → Selskapslokale
 → Kontorfelleskap
 → Parsellhage
 → Felleskapshage
 → Vokseplass	for	bærekraftige	ideer

Hjertet av det vi jobber 
med handler om mat, kultur 

og samfunnsendring.

Vi vil skape begeistring, 
interesse og kunnskap for 
matens	vei	fra	jord	til	bord.	

Lystgården	var	Edvard	Griegs	
sommerparadis.	I	dag	skapes	
nye	kulturopplevelser.	

FNs	bærekraftsmål	er	
horisonten vi lar oss inspirere 
av	og	jobbe	mot.	

Mat Kultur Samfunnsendring

Vi	ønsker	tilbords	ved	
langbordet.	Både	helt	
bokstavelig, men også 
billedlig.	Velkommen!
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Full ro i sterk storm

For	meg,	som	har	gjestfrihet	som	
min sterkeste verdi, har året 2020 
vært	en	prøvelse.	Hvordan	er	man	
gjestfri	uten	gjester?	Og	når	vi	ikke	
kan samle mennesker på Lystgården, 
hva	blir	da	meningen?

Retrospektivt	ser	vi	nå	at	vi	
allikevel har utviklet potensialet 
vårt.	Færre	arrangementer	har	gitt	
arbeidsro	og	kreativitet	til	å	utvikle	
nye	og	større	prosjekter.	

Vi har siden senhøsten 2019 
båret på en idé og ønske om å 
integrere tankegangen i sosial 
gastronomi i hva vi gjør og hvordan 
vi	gjør	det	på	Lystgården.	Social	
Gastronomy	Movement	er	en	svært	
inspirerende	internasjonal	bevegelse.	
Den	startet	i	Refettorio	Gastromotiva	
i Brasil, en restaurantskole basert 
på matavfall i Rio de Janeiro, som 
gjennom de olympiske leker i 
2016	ga	gratis	middager	til	utsatte	
grupper	i	byen.	Siden	den	gang	
har	det	blitt	et	kraftfullt	nettverk	
av	kokker	(flere	med	bakgrunn	
fra	kokkelandslag	og	Michelin-
restauranter), sosiale entreprenører, 
bedrifter,	bønder	og	organisasjoner	
fra hele matverdikjeden som bruker 

kvalitetsmat og kvalitetsråvarer som 
et	middel	for	sosial	bærekraft.

Med sosial gastronomi vil vi 
utfordre	oss	selv	til	å	jobbe	med	
hva som er det fulle potensiale; i et 
måltid,	i	å	lage	mat	sammen,	sitte	
rundt bordet sammen, i å koble ulike 
mennesker	sammen.	

I sommer kom et nabopar innom 
og spurte hva vi kunne trenge penger 
til.	De	ville	gi	oss	150	000	kroner.	
Det	hadde	vært	mange	nødvendig	
og	viktige	ting	å	bruke	det	på.	Men	vi	
klinket	til	og	tenkte;	“la	oss	ansette	en	
prosjektleder som kan starte å nøste i 
dette	store	spørsmålet:	Hvordan	kan	
vi bruke mat som et middel for sosial 
bærekraft	i	det	vi	gjør?”	Så	må	vi	søke	
om	mer	midler.	Men	vi	er	i	gang.	Det	
gir inspirasjon og utløser mye energi 
og	føles	dypt	meningsfylt.	

Lystgården	er	et	vakkert	sted.	Vi	
ser at folk blir berørt og vi tenker at 
huset	er	et	kraftfullt	verktøy.	Derfor	
er også et av de store høydepunktene 
i	2020	at	vi	har	fått	finansiering	til	å	
bygge	kurskjøkken	i	den	gamle	stallen.	
Det	kommer	til	å	bli	en	møteplass.	
Takk	til	gode	naboer	og	takk	til	
kommunen	som	investerer	i	kjøkken.

I løpet av pandemien har også 
Lystgården utviklet sin rolle som 
et kompetansesenter for urbant 
landbruk.	Med	Bybonden	som	
flaggskip	dukker	det	stadig	opp	nye	
samfunnsutfordringer	vi	vil	være	med	
å	løse:	Som	at	vi	i	Norge	kjøper	altfor	
mye	torvjord	-	en	klimaversting.	Som	
at vi i Bergen ikke bruker ressursen 
i	matavfallet	til	å	skape	ny	matjord.	
Som at vi i Bergen ikke har noen som 
produserer	grønnsaker	for	salg.	Alt	
dette	henger	sammen	med	bærekraft,	
utvikling av grønne arbeidsplasser på 
Vestlandet,	utnytte	ressursene	i	vårt	
særegne	landskap	og	senke	behovet	
for å frakte varer unødvendig lange 
avstander.	Og	ikke	minst	-	få	tilgang	
til	kvalitetsgrønnsaker	i	fra	vår	egen	
by.	Norge	har	lært	mange	ting	i	løpet	
av	koronatiden.	Blant	annet	at	vi	må	
vi	være	mer	selvforsynte.	Dyrke	mat	i	
landet	vårt	i	balanse	med	naturen.	Der	
går	vi	for	fullt	potensiale!	Takk	til	2020	
som	lærte	oss	så	mye.
 
Landås	22.	mars	2020

Liv Karin Lund Thomassen 
Daglig leder

Færre	arrangementer	har	gitt	arbeidsro	og	kreativitet	til	å	
utvikle	nye	og	større	prosjekter.	Uventede	endringer	har	skapt	
rom	for	nyskapning.	Hva	er	vårt	fulle	potensiale?	

Besøk	av	klima-	og	miljøminister,	Ola	Elvestuen

Selvbetjent plantemarked i hagen

Foto: Ingvild Festervoll Melien 

Bærekraftig	famiiliedag
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Innhold

Todelt drift

Til	vanlig	er	det	stor	aktivitet	
gjennom hele uken med en miks av 
mennesker som er med og bidrar med 
sitt,	deltar	og	på	den	måten	er	en	del	
av	et	større	fellesskap.	Her	har	vi,	
som	alle	andre,	kjent	på	savnet	etter	å	
møtes,	mange	og	tett.	

Året startet sterkt med mye 
aktivitet	som	fikk	en	bråbrems	i	mars	
med	covid-19	og	alle	begrensningene	
som resten av 2020 ble preget 
av.	Mye	energi	har	gått	til	å	flytte,	
forskyve, avlyse arrangementer, 
betale	tilbake	påmeldingspenger	osv.	

Men konklusjonen er at vi i 

koronaens år har klart å skape nye 
store prosjekter og videreutviklet 
andre.	Færre	og	ingen	arrangementer	
har	vært	trist,	men	gitt	tid	for	at	nye	
ting	har	grodd	fram.	Bybonden	ble	
etablert	i	slutten	av	2019.	Ut	i	fra	den	
satsingen har det nå utviklet seg to 
nye	prosjektstillinger.	Og	vi	ser	flere	
behov	og	utviklingsmuligheter!	Dette	
kan	du	lese	mer	om	på	side	30	-	41.	

I	tillegg	har	vi	satset	sterkt	med	
egen prosjektleder på tema sosial 
gastronomi.	Det	ligger	vårt	hjerte	nær	
å bruke mat som en måte å forandre 
samfunnet.	

Innovasjon i koronaens år

Den ene delen handler om 
vedlikehold	av	huset	og	eiendommen.	
På denne måten tar vi vare på og 
utvikler en fredet eiendom som 
tilhører	Bergen	kommune.	Som	
kjent	var	dette	Edvard	Griegs	
sommerparadis.	At	dette	historiske	
huset nå er åpent for publikum, har 
i	seg	selv	en	selvstendig	verdi.	Både	
for	byens	identitet	og	ved	at	den	
viktige	og	sterke	kulturhistorien	blir	
videreført.	

Den andre delen av Lystgården 
handler	om	innholdet.	På	dagtid	
fungerer Lystgården som et drivhus 
for folk som driver med grønn 
forretningsutvikling.	På	kveldstid	har	
vi et spennende program av møter, 
konferanser, kurs og konserter som 
tilfører	viktige	impulser	for	hele	byen.

Vi har klart å lage en 
flerbruksmodell	som	kombinerer	
dugnad med profesjonalitet, 
møtevirksomhet med 
kulturarrangementer og 
prosjektutvikling	med	drift	
av	permanente	tjenester.	
Samlokaliseringen mellom Lystgården, 
Bærekraftige	liv,	Bybonden	og	flere,	
har	vist	seg	å	fungere	svært	godt.	Her	
blir	idéutvikling	koblet	med	nettverk	
og	gjennomføringskraft.

Noen	av	menneskene	som	fyller	huset.	
Bærekraftige	liv	Norge,	Lystgården,	Bybonden,	
Bærekraftige	liv	Landås	og	Ralston	&	Bau.	
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Arrangementsoversikt

Mai8	 	 Den	fantastiske	kaffegruten	 	 Fysisk

9	 	 Lær	å	dyrke	gourmetsopp	i	kaffegrut	 Fysisk

13	 	 Nyttårskonsert	med	Grieg	akademiet		 Fysisk

14	 	 Pop-up	kino:	“The	Biggest	little	Farm”	 Fysisk

15  SFO for voksne    Fysisk

16	 	 Grønt	Matkurs	 	 	 	 Fysisk

18	 	 Bærekraftig	familiedag/Vegetar	for	alle	 Fysisk

21	 	 Dyrk	din	egen	chili	 	 	 Fysisk

27  Kokkelering med norsk plantekost  Fysisk

29  Kurs i dyrking av mikrogrønt  Fysisk

30	 	 Tingbyttefest	 	 	 	 Fysisk

3  Tomat og agurkkurs, del 1   Fysisk

8	 	 Ein	miljøbevisst	kvardag	 	 	 Fysisk

12  SFO for voksne    Fysisk

3	 	 Sikringskost	-	Endring		 	 	 Korona-avlyst

14	 	 Familiedag:	Vi	lager	mat	og	ser	film		 Korona-avlyst

16	 	 Kurs	i	poding	av	epletre	 	 	 Korona-avlyst

18	 	 Suppe	og	Sang	 	 	 	 Korona-avlyst

29	 	 Kurs	i	oppal	av	grønsaksplanter		 	 Korona-avlyst

30	 	 Kjøkkenhagekurs	 	 	 Korona-avlyst

31	 	 Kurs	i	kompostering	 	 	 Korona-avlyst

 8  MusikkSalong    Digitalt (Stream)

14	 	 Sykkel	-	Ettermiddag	for	barnefamilier	 Korona-avlyst

16  Inspirasjonsforedrag om kjøkkenhagen Digitalt

16	 	 Tomat-	og	agurkkurs,	del	2	 	 Digitalt

17	 	 Hilde	Trætteberg	Serkland	m/band	 Korona-avlyst

23	 	 Kjøkkenhage	oppstartskurs	 	 Korona-avlyst

27	 	 Spiselige	stauder	og	prydgrønnsaker	 Korona-avlyst

30  Selvbetjent plantemarked   Fysisk

Juni

August

September

Oktober

November

Desember

Januar

Februar

Mars

April

6	 	 Bli	en	bybonde!	 Dyrkekurs	 	 Korona-avlyst

17  Flaggheising og Lystgården vokal  Fysisk

9  Hagedugnad    Fysisk

10	 	 SFO	for	voksne	(	+	3	datoer	til)	 	 Korona-avlyst

10	 	 Dyrkekurs	for	nybegynnere,	dagtid	 Fysisk

25  Hagedugnad    Fysisk

23  Kurs: Slakt av høne   Fysisk

2  Hagedugnad    Fysisk

24  Lokalhistorisk vandring på Landås  Fysisk

29  Morgenyoga og te på Lystgården   Fysisk

30	 	 Lær	av	en	nabo:	Symaskin	grunnkurs	 Korona-avlyst

6  Morgenyoga + te    Fysisk

13  Morgenyoga + te    Fysisk

14  Surdeigsbaking + melprat   Fysisk

20   Morgenyoga + te    Fysisk

28	 	 Lær	av	en	nabo:	Å	strikke		 	 Fysisk

3		 	 Morgenyoga	+	te	 	 	 Korona-avlyst

10		 	 Morgenyoga	+	te	 		 	 Korona-avlyst

11	 	 Yoga	i	høstmørket	 	 	 Korona-avlyst

17		 	 Morgenyoga	+	te	 	 		 Korona-avlyst

18	 	 Yoga	i	høstmørket	 	 	 Korona-avlyst

24		 	 Morgenyoga	+	te	 	 		 Korona-avlyst

25	 	 Yoga	i	høstmørket	 	 	 Korona-avlyst

1		 	 Morgenyoga	+	te	 	 		 Korona-avlyst

2	 	 Yoga	i	høstmørket	 	 	 Korona-avlyst

10	 	 Åpen	gårdsplass:	Bakst	+	Kaffe	 	 Fysisk

Det	er	gjennom	året	ukentlig	vedlikeholdsarbeider	som	blir	utført	av	pensjonister	og	
andre	frivillige	med	arbeidskapasitet	på	dagtid.	
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Arrangmenter Færre	arrangementer,	men	likevel	har	vi	klart	å	gjennomføre	
en	bredde	av	tilpassede	opplevelser.	Fra	kurs	i	hvordan	dyrke	
gourmetsopp	i	kaffegrut	til	innsamlingsaksjon	for	WWF,	fra	
høstyoga	i	mørket,	POP-up	marked	i	førjulstiden	og	Bærekraft	
og	bobler	til	selvbetjent	plantemarked,	surdeigsbakingkurs,	
hagedugnader	og	strømmespesial	av	Sikringskost.	

Bybonden	lukter	på	dyrkemedium	for	sopp	i	kaffegrut

WWF	-	Vi	hopper	i	havet	for	nådd	innsamlingsresultat

Podcastopptak	med	Bærekraftige	liv	Norge

Bærekraft	og	bobler:	Nettverksmiddag	på	Bybondens	grønnsaker

Årsrapport 20201514 Lystgården14 Lystgården



Årets plantemarked ble gjennomført på en 
koronavennlig	måte	med	selvbetjening.	

Bærekraft	og	bobler:	Middag	med	Bybondens	
poteter	og	gode	samtaler	rundt	hvordan	få	til	
bærekraft	og	grønn	samfunnsutvikling.	

Gruten	er	en	innovasjonsbedrift	som	jobber	
med	å	bruke	kaffegrut	som	en	ressurs.	Her	som	
dyrking	av	østerssopp.	Alle	kursdelatakerne	fikk	
sin	egen	test.	
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Surdeigsbaking + melprat, Bakstehuset på Ask

Sikringskost	-	strømmespesial:	Hilde	Trætteberg	Serkland

Nyttårskonsert	med	Grieg	akademiet BIO:	Pop-up	kino	«The	Biggest	Little	Farm»

Live stream: MusikkSalong med 
Kristian	Linz,	Anders	Bitustøyl	m.fl.

Bakstebilen,	morgenyoga	og	Tingbyttefest	er	noe	av	det	Lystgården	har	
gjort	i	2020	–	også	i	samarbeid	med	Bærekraftige	liv	på	Landås

Lystgården skal 
være åpent for 
alle. Her finner 
vi fellesskap, 
glede og kaffe.
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Netlifte	har	en	minikonferanse	på	Lystgården	
med	vårsol	&	bålpanne,	hvor	Ypper	verter	opp

Ewelina	er	en	av	de	gode	hjelperne.	Her	med	
eplekake	til	servering	for	dagens	leietakere

 “Ypper stiller store krav til både 
lokaler, utleier og til oss selv for å 
kunne tilby arrangementer av meget høy 
kvalitet. Vi har 20 års erfaring fra 
restaurant- og servicebransjen og er 
derfor bevisste til hva som kreves av 

utstyr, dekketøy og lokaler. 

Vi har holdt flere arrangement på 
Lystgården, og kommer stadig tilbake 

fordi det er et fantastisk lokale, både 
inne og ute. Servicen, gjestfriheten 
og imøtekommenheten til Liv Karin 
er kjempegod, noe som bidrar til at 

arrangementet ikke bare blir vellykket, 
men også en stor fornøyelse, både for 

vertskapet og for våre gjester.” 

Ypper.no

Årsrapport 201821 Årsrapport 20202120 Lystgården



Prosjekter

Dyrke Bergen

Bybonden i Bergen

Kompostringen

Sosial gastronomi
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Bybonden i Bergen har i 2020 
verkeleg	sett	at	dyrking	kan	gjere	ei	
forskjell: Matjord og kunnskap om 
matproduksjon er noko vi ikkje har 
råd	til	å	miste,	for	det	kan	fort	bli	ei	
rein	nødvendigheit.	Å	kome	saman	
ute,	med	ei	meiningsfylt	aktivitet,	kan	
vere akkurat det ein treng i nabolaget 
for	å	halde	einsemda	på	avstand.	
Aktivitet	i	heimen	og	kortreiste	gleder	
er	eitt	av	svara	på	samtida	sine	store	
utfordringar.

Bybonden er ein del av Lystgården 
si satsing på urbant landbruk og fokus 

på	tema	frå	jord	til	bord.
Bybonden i Bergen har i 2020 

hatt	aktivitetar	på	mange	frontar.	
Mykje	har	ikkje	blitt	som	forventa.	
Kurs, foredrag, møter og samlingar har 
det	vore	lite	av,	og	på	dei	ein	har	hatt,	
har	det	vore	avgrensa	med	publikum.	
Reiser for å sanke inspirasjon og 
kunnskap	inn	til	Bergen	har	heller	
ikkje	vore	mogeleg.	Men	dette	betyr	
ikkje at kunnskapsformidling og 
inspirasjon	ut	til	dyrkande	bergensarar	
har	vore	så	mykje	mindre.	I	2020	
har	Bybonden	gått	over	til	digitale	

løysingar	på	fleire	frontar.	Reisetid	
og	møtetid	har	blitt	nytta	effektivt	
til	digital	formidling	og	fordjuping	
i	fagstoff.	Bergensarar	har	denne	
sesongen dyrka som aldri før, og 
dei	har	hatt	tilgong	til	å	kjøpe	lokale	
grønsaker	for	fyrste	gong	på	mange	år.	
Bybonden håper at bergensarane har 
sett	på	Bybonden	som	ein	ressurs,	ei	
kjelde	til	inspirasjon	og	ein	døropnar.

For dyrkesesongen 2021 håpar 
vi at vi skal ta med oss det beste frå 
annleisåret 2020, og at vi skal få vere 
meir	saman,	også	fysisk.

Bybonden 
i Bergen

2020	har	vore	annleisåret.	Pandemien	har	kasta	alle	planar	i	
kull,	optimisme	og	fortviling	har	kjempa	om	plassen	og	vi	har	
skjønt	at	verda	ikkje	er	så	stabil	som	vi	trudde.	Men	likevel,	bak	
all pandemi, bak alle ansiktsmasker og bak alle avlysingar ligg 
klimatrusselen.	Klarer	vi	å	halde	fokus?	Klarer	vi	å	få	alle	dei	
små	skritta	til	å	gå	i	rett	retning?	Har	våre	bestrebelsar	effekt?

«Alle aktivitetar 
Bybonden i Bergen driv, 
er med i eller støttar 
skal føre til eit meir 
berekraftig samfunn 

når det kjem til klima, 
miljø og sosialt.»

Årsrapport 20202524 Lystgården24 Lystgården



Kurs
 → I	2020	har	kursaktiviteten	vore	
sterkt	redusert.	Likevel	har	vi	hatt	
kurs i dyrking av agurk og tomat, 
kurs	i	chilidyrking,	kurs	i	slakting	
av	høns	og	fleire	kurs	i	dyrking	i	
kjøkkenhage.	Nokre	av	desse	kursa	
vart	haldne	heilt	/	delvis	online

 Foredrag 
 → I løpet av det fyrste året Bybonden  
var	operativ	holdt	ho	rundt	20	
foredrag	om	berekraft,	urbant	
landbruk	og	mat.	Det	har	
naturleg	nok	vore	færre	etter	at	
koronarestriksjonane kom, men 
Bybonden har likevel holdt ein del 
foredrag	i	2020,	til	fleire	hagelag,	
til	politiske	parti,	til	næringslivet	
og	til	velforeningar.

Media
Bybonden	har	figurert	både	på	TV,	
radio	og	i	fleire	aviser	og	magasin.	
Noen	av	disse	er:	

 → Værjegeren	(TV2)
 → TV2	Nyhetskanalen	(Vær-innslag	–	
fleire	anledningar)

 → NRK	Norge	Rundt
 → NRK	Dagsrevyen	–	Matfestivalen,	
med Kompostprosjektet

 → NRK	Vestlandssendinga,	radio
 → Ren Mat
 → BT
 → BA	–	fleire	omtalar	av	
dyrkeprosjekt og Kompostringen, 
samt reportasje om høner i hagen, 
og	«heime	hos»-reportasje

 → BA	–	debattinnlegg	(Tradisjonsmat	
og kompostering)

 → TV Vest – Om urbant landbruk
 → TEDx-talk

Synfaringa
 → Å	gi	råd	og	idear	til	korleis	ein	kan	
dyrke	i	burettslag,	nabolagshagar	
og	parsellhagar	er	ein	viktig	del	av	
Bybonden	sitt	virke.	Også	dette	
var	ei	redusert	aktivitet	i	2020,	
men Bybonden var innom rundt 5 
burettslag	for	å	gi	informasjon	og	
inspirasjon.

Visningshagar
 → Visningshagar	er	viktig.	Ikkje	
berre for å formidle at det går 
ann å dyrke i Bergen, men for at 
folk skal kunne ta på, sjå, lukte 
og	oppleve	plantene.	Dyrking	
er handlingsboren kunnskap, og 
teori	kjem	ein	berre	eitt	stykke	
med.	Dyrking	i	ulike	behaldarar	
og arbeid med jordkvalitet er også 
ein	viktig	del	av	visningshagane.	
Lystgården	er	den	viktigaste	
av	desse	dyrkestadane.	Men	
Bybonden sin private hage på 
Laksevågen og dyrkinga på 
Bryggen	i	Bergen	er	også	viktig.	

Dyrking på Bryggen
 → Matplanter	midt	i	byen?	
Matplanter	langs	ein	trafikkert	
veg?	Matplanter	som	dekorativt	
innslag?	Med	dyrking	av	
matplanter på Bryggen, vil 
Bybonden vise at det er mulig 
å dyrke mat også der ein gjerne 
tenkjer at blomar er det mest 
naturlege.	Dette	er	eit	prosjekt	
som	tek	ein	del	tid,	men	det	er	
hyggeleg	og	det	er	ein	fin	måte	å	
kome	i	kontakt	med	folk	på.

Høy	aktivitet		
 → Gjennom	korona-tida	i	
dyrkingssesongen 2020, har 
Bybonden	hatt	stor	aktivitet	på	
sosiale	media.	Bybonden	har	over	
2000	Instagram-tilhengjarar	og	
rundt	2000	følgjarar	på	Facebook.	
I	tillegg	har	Bybonden	oppretta	
grupper	innan	dyrking	med	nær	
1000	følgjarar.	Gjennom	sosiale	
media vender både private og 
organisasjonar	seg	til	Bybonden,	
og Bybonden gir mange råd om 
dyrking,	mat	og	berekraft.	

 → Aktivitet	på	sosiale	media	
har vore ein berebjelke i 
formidlingsarbeidet	i	2020.	Auka	
tilhengerskare	har	vist	at	arbeidet	
har	blitt	sett	pris	på.

 → Grupper	på	sosiale	media:	Å	følgje	
dyrking	over	tid	og	få	informasjon	
om	alle	prosessane,	er	viktig	når	
ein	har	avgrensa	erfaringsgrunnlag.	
Å vere med i grupper med 
fokus på ein type dyrking, har 
vore	populært	på	Facebook.	
Oppdatering av desse gruppene 
er arbeidskrevjande, men verdt 
innsatsen,	også	i	eit	normalår.

Aktiviteter

Samarbeid med bønder
 → Lokalmat – promotering og 
informasjon.

 → Informasjon	og	aktiviteter	som	kan	
knytte	bynære	bønder	og	urban	
befolkning	nærare	saman

Samarbeid	med	Bærekraftige	
liv

 → Prosjekt innan matkultur, dyrking, 
nabolag mm 

Samarbeid	med	offentlege	
etatar:

 → Bergen kommune: 
Landbruksavdelinga, 
Bymiljøetaten	og	Etat	for	skule	og	
barnehage

 → Vestland fylkeskommune: 
Vidaregåande utdanning – 
rekruttering	til	bondeyrke	og	
andre	matfaglege	yrke

 → Statsforvaltaren i Vestland: 
Ulike prosjekt som inkluderer 
Landbruksavdelinga.	Særskilt	
i	samanheng	med	Stadsbruk-
prosjektet, et program for å skape 
flere	profesjonelle	dyrkere.

Skulehagesatsinga
 → I	2019/2020	vart	det	planlagt	
ei	satsing	på	skulehagar.	Denne	
fordra at Bergen kommune kom 
inn som samarbeidspartnar og 
tilgodesåg	prosjektet	med	midlar.	
Med pandemien og alt den førte 
med seg, gjorde at vi ikkje fekk 
avklart om det kunne bli eit slikt 
samarbeid.	Skular	som	hadde	vist	
si	interesse,	måtte	trekkje	seg.	
Bybonden	skal	få	til	ei	satsing	på	
skulehagar,	men	det	er	litt	usikkert	
om det blir i 2021, eller om det er 
noko	ein	må	ha	meir	tålmod	med.	

Politisk	lobbyverksemd:
 → Arbeid	inn	mot	politikarar	og	
byråkratar	for	å	fremme	tilhøva	for	
urbant	og	bynært	landbruk

 → Fremme	politisk	debatt	om	bynært	
og urbant landbruk

 → Vere	ei	stemme	i	det	offentlege	
ordskift

Bybonden holder kurs på Lystgården

Samarbeid

Informasjon og 
kunnskapsformidling

Inspirasjon Sosiale media
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Daglig leder i Lystgården og Bybonden i Bergen 
for	Kulturarven.	Foto:	Ingvild	Festervoll	Melien	

Eplepressing

Chilli-dyrkekurs

NRK	besøker	Bybonden	

Dyrkekurs
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Kompostprosjektet 
 → Sjå	eigen	omtale.

Dyrkbare Bergen 
 → Sjå	eigen	omtale.

Plantemarknad 
 → Lystgården arrangerar årleg 
ein marknad for matplanter 
eller	spiselege	planter.	Dette	
er	ein	viktig	salskanal	for	
lokale	tilbydarar,	det	er	ein	
viktig	møteplass	for	dei	som	er	
interessert i å dyrke matplanter 
og det er ein arena for formidling 
av	inspirasjon	og	informasjon.	
Eit	av	årets	mest	lystbetonte	
høgdepunkt!

Flyktningar
 → Bybonden har vore involvert i to 
prosjekt som gjeld integrering og 
språkopplæring	for	flyktningar:	
Vi var samarbeidspartnar på ALF 
sitt	program	med	integrering	og	
urbant landbruk, som dessverre 
vart	avslutta	i	2020,	og	vi	har	i	
samarbeid med Lystgården ein 
elev	frå	Nygård	skule	i	språkpraksis	
ein	til	to	gongar	i	veka	frå	hausten	
2020.	

Kriminalomsorg
 → Bybonden har saman med 
Lystgården vore deltakar i 
Bøtetjenesten,	og	har	hatt	dømde	
i	arbeid.	

Frukthage for nabolaget 
 → Bybonden deltek i eit prosjekt 
som	Bærekraftige	liv	på	Landås	
har	initiert.	Dette	er	snakk	om	
ein frukthage i nabolaget som 
skal	vere	for	alle.	Naboar	skal	
kunne plukke frukta, vere med 
på beskjering og anna stell, og 
ikkje	minst	etablering.	Prosjektet	
er meint å skulle fremje velferd 
i nabolaget, gi rammer for 
sosialisering og formidle kunnskap 
om	fruktdyrking.	I	tillegg	skal	ein	
sjå	på	om	dette	kan	bli	starten	ei	
større	dyrking	av	frukt	og	bær	for	
integreringssenteret nokre år fram 
i	tid.	Dette	er	også	eit	pilotprosjekt	
for å sjå på om denne typen hagar 
vil fungere i eit nabolag, og for å 
sjå på om denne typen samarbeid 
med kommune som grunneigar, vil 
vere	hensiktsmessig	å	vidareføre.

Blomstereng
 → Dette	er	eit	prosjekt	i	regi	av	
Bærekraftige	liv	på	Landås.	Kan	
ein etablere blomstereng der det 
tidlegare	har	vore	offentleg	plen?	
Kva	er	hensiktsmessig	metode?	
Korleis	kan	skjødsel	gjerast?	Kva	
treng	ein	av	frø	og	liknande?

Geiter	på	Landås	
 → Geiter	er	ypparlege	pleiarar	av	
kulturlandskap.	Dei	kan	auke	
mangfaldet av planter, og halde 
nede	kratt	og	uønska	vegetasjon.	
Er	det	mulig	å	ha	geiter	på	
Landåsfjellet?	Korleis	kan	det	
organiserast,	og	kva	vil	ein	oppnå?	
Bærekraftige	liv	held	tøylane	i	
dette	prosjektet,	som	Bybonden	
bidreg	til.	

Andre prosjekt Bybonden tek del i

Utvalgte bærekraftsmål
Bærekraftsmål	som	Bybonden	sitt	arbeid	bidratt	til	i	2020
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Kan	nabolagskompostering	sikre	bærekraftig	håndtering	av	
matavfall	i	urbane	strøk?	Det	er	nettopp	dette	Kompostringen	
jobber	med	å	finne	ut	av	med	sin	kompostmaskin	på	
Marineholmen.	Prosjektet	knyttet	til	urban	kompostering	
i	Bergen,	nå	kalt	Kompostringen,	har	vært	gjennom	et	
begivenhetsrikt	år.	

Året	startet	bra,	hvor	vi	fikk	på	
plass samarbeidspartner for å kunne 
realisere en moderne kompostmaskin: 
Anleggsgartnermester	Wikholm	AS.	
De	ga	oss	muligheten	til	å	bestille	en	
kompostmaskin	produsert	i	England,	
som både ivaretar mikroliv og krav fra 
Mattilsynet.	Maskinen	skulle	leveres	
rundt påske, og vi planla for oppstart 
og innsamling av matavfall allerede i 
løpet	av	april.	Lite	visste	vi	da	om	hva	
som	var	på	veg.

Corona rammet hardt, både i 
Norge	og	ikke	minst	i	England,	hvor	
vi	hadde	bestilt	kompostmaskinen.	
Dette	gjorde	at	maskinen	ble	forsinket,	
og gjorde det umulig med oppstart i 
løpet	av	sommersesongen	2020.	Det	
skulle	faktisk	gå	helt	til	september	før	
vi	fikk	levert	komposteringsmaskinen.	
Der	ble	den	levert	akkurat	i	tide	til	
Matfestivalen	i	Bergen,	hvor	Erna	

Solberg døpte kompostmaskinen 
til	«Gullars».	Deretter	ble	maskinen	
plassert på Marineholmen, utenfor 
Kaffebrenneriet,	hvor	vi	nå	har	startet	
å	kompostere.	

Kompostmaskinen består av 
en	kvern	og	avfukter,	i	tillegg	til	en	
komposteringsreaktor.	Matavfallet	
kvernes,	og	sentrifugeres	deretter	
i	avfukteren,	for	fjerne	fuktighet	i	
matavfallet.	Deretter	tilsettes	det	i	
komposteringsreaktoren, og bruker 
14-16	dager	gjennom	reaktoren	og	
ut	i	andre	enden	som	kompost.	Dette	
må	deretter	ettermodnes,	i	minimum	
6 uker, for å sikre at komposten er klar 
til	bruk.	Ettermodningen	skjer	utenfor	
i	trekasser,	og	tiden	det	tar	vil	avhenge	
av	temperaturen	ute.	

Kompostringens mål: 
1.	 Etablere	den	

første urbane 
komposteringsløsningen i 
Norge	som	er	godkjent	av	
Mattilsynet

2.	 Utnytte	ressursen	
matavfall

3.	 Produsere en god og 
næringsrik	kompost	
som medlemmene av 
Kompostringen kan bruke 
til	egen	dyrking

4.	 Utvikle	en	driftsmodell	
som muliggjør økonomisk 
og	bærekraftig	
kompostering av 
matavfall i urbane strøk

Jørn	Erik	Toppe	leder	pilotprosjektet	Kompostringen.
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Vi startet opp komposteringen i 
slutten	av	september,	hvor	matavfallet	
ble	hentet	inn	fra	lokale	kantiner.	
Dette	sikret	en	kontrollert	oppstart,	
hvor volumet gradvis økte i takt 
med at vi bygget opp mikrolivet i 
kompostreaktoren.	Parallelt	med	
å jobbe med kompostering og 
oppbygging av mikroliv, har vi jobbet 
for å få plass løsninger som gjør det 
enkelt for private å levere matavfall i 
Kompostringen.	Vi	har	derfor	fått	på	
plass et samarbeid med BIR, som har 
levert	en	luke	for	mottak	av	matavfall	
i	kompostmaskinen.	Den	fungerer	på	
samme	måte	som	bossnettet,	og	lar	
medlemmene åpne luken for levering 
av matavfall med samme brikke som 
de	bruker	for	å	få	tilgang	til	bossnettet.	
Dette	senker	terskelen	og	gjør	det	
enklest mulig for medlemmene å 
levere	matavfall.	

Kompostringen er lagt opp 
som en abonnementsordning, hvor 
medlemmer av Kompostringen 
kan	levere	matavfall	og	få	tilbake	
ferdig	kompost.	For	dette	betaler	
medlemmene	en	avgift,	som	p.t.	er	
på	99	kr	per	måned.	Vi	åpnet	for	de	

første	private	medlemmene	i	slutten	
av januar 2021, og planlegger å ta inn 
medlemmer	løpende	utover	våren.	Vi	
opplever at det er stor interesse rundt 
prosjektet, og mange ønsker å sikre 
bærekraftig	håndtering	av	matavfallet	
sitt.

Vi skal også gjøre forsøk med 
BIR, hvor vi åpner for at for eksempel 
et	borettslag	kan	levere	matavfall	
hos Kompostringen, og så skal vi da 
se	hvor	mange	som	faktisk	velger	
å	benytte	seg	av	tilbudet.	På	den	
måten	kan	vi	finne	ut	hva	som	skal	
til	for	å	motivere	folk	til	å	sortere	
ut	matavfallet	sitt.	Kanskje	er	det	
mer givende for en barnefamilie å 
kunne	følge	matavfallet	sitt	fra	mat	
til	kompost	i	nærmiljøet,	som	igjen	
resulterer	i	bedre	sortering?

Resultatene fra komposteringen 
til	nå	er	lovende,	maskinen	leverer	
kompost	med	god	struktur.	Vi	har	
foreløpig	fått	ut	i	underkant	av	2000	
liter kompost, som et resultat av over 
4000	liter	matavfall.	Vi	har	fått	inn	de	
første private medlemmene, og skal 
jobbe utover våren med å hente inn 
flere	medlemmer.	

Parallelt vil vi jobbe med å gjøre 
hele	prosessen	mer	driftssikker,	og	
da spesielt med tanke på kverning 
og	avfukting,noe	som	har	vært	
utfordrende.	Vi	skal	også	gjøre	tester	
og	analyser	av	komposten	for	å	lære	
mer	om	både	næringsinnhold	og	
innhold	av	bakterier.	Alt	i	alt	er	vi	
derfor	fornøyd	med	både	fremdrift	og	
foreløpige resultater fra prosjektet, 
og	gleder	oss	til	å	se	de	første	som	
dyrker egne grønnsaker i kompost fra 
Kompostringen.

Ønsker	du	å	lære	mer	om	
nabolagskompostering?	Sjekk	ut	
TEDx-presentasjonen	på	temaet	fra	
vår	egen	Bybonde,	Ida	Kleppe.

Mot	slutten	av	året	ble	det	
gjort avtale med BIR om et 
samarbeid	der	de	får	tilgang	til	
erfaringer og kunnskap vi høster via 
pilotprosjektene.	Dette	ble	priset	
til	kr	25	000	pr	mnd	og	ville	gjort	
Lystgården	mva	pliktig.	Derfor	ble	
Dyrkbart	AS	opprettet	i	desember	og	
er	100	%	eid	av	Stiftelsen	Lystgården.	
Virksomheten	til	Kompostringen	skal	
driftes	i	dette	selskapet.	

Utvalgte bærekraftsmål
Bærekraftsmål	som	Kompostringen	sitt	arbeid	bidrar	til

Mye	positiv	oppmerksomhet	rundt	
pilotprosjektet	der	vi	vil	utnytte	matavfallet	i	
Bergens	urbane	områder	til	å	lage	jord.	
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Sosial gastronomi

Bakgrunn for prosjektet
Lystgården er med i det 

internasjonale	nettverket	”Social	
gastronomy	Movement”	(SGM)	
som handler om å bruke mat som 
et	virkemiddel	for	sosial	bærekraft,	
og	der	gastronomi	bli	definert	
som gleden over kvalitetsmat 
basert	på	lokale	råvarer.	Man	
kan	kalle	det	en	demokratisering	
av	gastronomibegrepet.	Sosial	
gastronomi	omfatter	alle	nivåer	i	
matvareproduksjonskjeden	-	fra	såing	
og	høsting	av	avlinger,	til	tilberedning	
av	måltider	og	til	bruk	av	matavfall.	
Det betyr at vi da jobber med å endre 
systemer	og	ikke	bare	aktiviteter.	
Sosial	gastronomi	jobber	aktivt	med	
hvordan skape reell integrering av 
sårbare og marginaliserte grupper 
rundt det fysiske og mentale 
langbordet.	Dette	ser	også	ut	til	å	
være	en	gruppe	som	ofte	stå	utenfor	
samfunnets diskusjon og engasjement 
rundt	klima	og	bærekraft.	

For	tiden	blir	en	tredjedel	av	den	
globale matproduksjonen kastet, mens 
mer enn 800 millioner mennesker 
lever	i	kronisk	sult.	Mer	enn	200	
millioner arbeidere er arbeidsledige 
over hele verden, og 37 prosent av de 
totale klimagassutslippene skyldes 
matproduksjons	systemet.	

Nå	skjer	det	her
I 2020 plantet vi det første 

frøet for sosial gastronomi i Bergen 
med	et	pilotprosjekt	på	Lystgården.	
Hovedmålet med prosjektet er å 
bruke	matens	kraft	til	å	engasjere	
mennesker	og	til	å	generere	sosial	
endring.	Ved	å	integrere,	utdanne	og	
koble mennesker gjennom mat og 
sosial gastronomi, tar vi sikte på å 
skape	et	mer	rettferdig,	inkluderende,	
innovativt	og	solidarisk	samfunn.	
Dette	er	en	“hårete”	målsetting	og	
gir oss en høy standard å strekke 
oss	etter.	Det	blir	vanskelig	og	veldig	
spennende.	

Det	er	mange	flotte	folk	og	
prosjekter som i Bergen i mange år har 
jobbet med disse temaene i praksis, 
uten å kalle det sosial gastronomi, for 
eksempel Kirkens Bymisjon, Robin 
Hood	Huset	og	Matsentralen.	Nå	vil	vi	
jobbe for at det skal bli vanlig å tenke 
inkludering	og	sosial	bærekraft	for	
mange	flere	av	oss.	

Samarbeid
Det	ligger	i	Lystgårdens	“DNA”	å	

samarbeide.	Det	vil	vi	også	gjøre	her.	
Det er en lang rekke aktører i Bergen 
vi	ønsker	å	lære	av,	som	vi	ønsker	å	
teste	ut	ting	sammen	med	og	som	vi	
gjerne	vil	samle	i	et	nettverk	slik	at	vi	
kan	la	oss	inspirere	av	hverandre.	

Det	blir	mye	testing,	feiling	og	
testing	før	vi	kommer	fram	til	de	
gode	erfaringene.	Disse	vil	vi	dele	i	en	
“kokebok”	som	en	læringsplattform	
for	sosial	gastronomi.	Sammen	
kan	vi	være	med	på	å	realisere	
bærekraftspotensialet	i	Bergen	
kommunes	strategi:	“Matbyen	Bergen	
2019-2030.

Stacy	Brafield	startet	i	jobben	som	
prosjektleder januar 2021 og vi ser 
fram	til	hva	vi	kan	få	til.

Lystgården er med i det internasjonale 
nettverket	“Social	Gastronomy”.

Sosial	gastronomi?	Er	ikke	det	to	motsetninger	tenker	du?	Kan	
mat	brukes	som	et	verktøy	for	samfunnsendring?	Gastronomi	
blir	gjerne	koblet	til	eksklusive	gourmetrestauranter	som	har	et	
annet	mål	enn	å	være	sosiale.	Sosial	gastronomi	inviterer	til	å	
tenke	helhetlig	om	matens	mange	verdier.	
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Utvalgte bærekraftsmål
Bærekraftsmål	som	Sosial	Gastronomi	sitt	arbeid	bidrar	til

Hvordan	få	til	reel	sosial	inkludering?	 
Her er bilder fra workshop hvor vi jobber med 
innsikten.	Vi	snakker	med	mange	i	prosessen!

UTRYDDE
FATTIGDOM
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Dyrkbare Bergen Lystgården	fikk	i	2020	bevilget	midler	fra	Lokal	tiltakspakke	
under	koronakrisen	til	bynært	landbruk	2020,	til	å	starte	en	
kartlegging av arealer for småskala grønnsaksdyrking, både for 
kommersielle	og	private	dyrkere.	I	prosjektet	inngår	også	støtte	
til	etablering	av	parsellhager	og	testareal	for	profesjonelle	
markedshager	på	de	kartlagte	arealene.	Det	skal	også	gjøres	et	
arbeid	med	å	koble	“jordløse”	dyrkere	opp	mot	egnede	arealer.

I	et	klima	og	ressursperspektiv	
bør mer av grøntproduksjonen skje 
lokalt, og Bergen opplever stor 
etterspørsel	etter	grønnsaker	til	
lokalmatmarkedet.	De	siste	årene	
har	det	ikke	vært	noen	profesjonelle	
grønnsaksdyrkere	i	Bergen,	samtidig	
er	det	flere	og	flere	som	ønsker	å	
dyrke	sin	egen	mat	på	hobbybasis.
Men i takt med utbyggingen av byen 
har	egnede	arealer	til	parsellhager	
og	profesjonelle	produksjoner	blitt	
mangelvare.	

Stiftelsen	Lystgården	har	derfor	
startet opp et kartleggingsprosjekt der 
målet er å dokumentere og vurdere 
tilgjengelige	arealer,	samt	å	bistå	i	
prosessen for at de beste arealene kan 
tas	i	bruk.

Prosjektets mål:
1.	 Øke volumet av 

lokalprodusert grønt i 
Bergen 

2.	 Skape grønne 
arbeidsplasser og gi 
gårdbrukere i kommunen 
flere	bein	å	stå	på	

3.	 Verne	om	og	aktivere	
bynær	matjord	-	økt	
beredskapsareal

4.	 Økt erfaringskunnskap 
om matproduksjon blant 
Bergens befolkning

Stadsbruk i Malmö er vår samarbeidspartner

Hvordan skape nye grønne arbeidsplasser med 
Markedshager?

Katinka	Kilian	på	Undeland	gard	leder	vår	
satsning	i	Dyrke	Bergen.	

Undeland gard
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Utvalgte bærekraftsmål
Bærekraftsmål	som	Dyrkbare	Bergen	sitt	arbeid	bidrar	til

Parsellhager Bergen
Over vårhalvåret starter 

vi	kartleggingen	av	arealer	til	
parsellhager	i	samarbeid	med	Etat	
for	landbruk	og	Bymiljøetaten.	Vi	
skal sikre at det er gode fysiske og 
klimatiske	forutsetninger	for	dyrking,	
og avklare eiendomsforhold og 
juridiske	spørsmål.	En	del	av	dette	
blir også å kartlegge behov for fysisk 
tilrettelegging	og	investeringer.	I	
tillegg	vil	vi	vektlegge	at	også	de	
sosiale	kriteriene	for	suksess	oppfylles.	
Her blir det helt sentralt å involvere 
lokallag og velforeninger for å sikre 
at det satses på områder der det er 
et engasjement, og der ønsket om å 
dyrke i parsellhage er godt forankret 
i	lokalmiljøet.	På	sikt	ønsker	vi	også	
å	være	der	for	å	bistå	ved	etablering	
av	parsellhagene	og	opprettelse	av	
parsellhagelag.	

Markedshager Bergen
Prosjektet startet opp i oktober 

2020, med landskapsarkitekt 
og	gartner	Katinka	Kilian	som	
prosjektleder.	Det	har	i	første	
omgang	blitt	jobbet	med	
Markedshager Bergen, som er den 
delen av prosjektet som omhandler 
kommersiell dyrking og som inngår 
i	et	samarbeid	mellom	flere	norske	
storbyer	og	Stadsbruk	i	Malmø	-	et	
bedriftsutviklingsnettverk	for	
markedshager	i	Europa.	

I en markedshage dyrkes et 
mangfold vekster intensivt på små 
arealer.	Det	selges	direkte	til	forbruker,	
og produksjonsformen kjennetegnes 
av lave investeringskostnader 
og	liten	mekaniseringsgrad.	Nye	
salgskanaler for lokalmat, og 
støtteordninger	øremerket	småskala	
frukt-	og	grøntproduksjon,	åpner	
nå igjen muligheter for denne typen 
lokalmatproduksjon	i	Bergen.	

Markedshager Bergen arbeider 
tett	med	Fylkesmannen	i	Vestland,	
Bondens	Marked	og	Norsk	

Landbruksrådgivning Vest for å 
utvikle	en	modell	for	et	kurs-	og	
inkubatorprogram	for	markedshage-
gartnere,	som	er	tilpasset	vestnorske	
forhold.	

I desember begynte kartleggingen 
av egnede jordbruksarealer og 
ressurspersoner i samarbeid med 
Vestland	Bondelag.	I	første	omgang	
har	målet	vært	å	finne	et	samlet	areal	
der	det	kan	etableres	felles	testfelt	for	
kursdeltakere	som	ikke	er	tilknyttet	en	
gård	med	egnet	dyrkingsjord.	Det	ble	
konkludert	med	at	det	særlig	er	arealer	
i Fana og Ytrebygda, der en fram 
til	90-tallet	har	drevet	kommersiell	
grønnsaksproduksjon,	som	er	aktuelle.	

Til våren er planen å bearbeide 
innhentede data, vurdere jordprøver 
og gå i dialog med aktuelle grunneiere 
og	markedshage-gartnere.	Målet	
er å lande på et areal der en kan 
starte	tilrettelegging	for	det	første	
testarealet	til	sommeren	2021,	
samtidig	som	vi	får	god	oversikt	over	
arealer	som	kan	nyttes	til	å	utvikle	
produksjonene	til	kursdeltakerne	på	
sikt.

Markedshager handler om å dyrke 
profesjonelt på et mindre areal enn 
en	gård	-	og	å	kunne	leve	av	det.
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Samarbeid Lystgården	er	en	allmenning	for	FNs	bærekraftsmål.	Med	
det mener vi at vi ønsker å fungere som en koblingsboks for 
fagmiljø,	næringsliv,	det	offentlige	og	sivilsamfunnet.	

Det	er	kraften	fra	grasrota	og	
erfaringen fra lokal mobilisering 
som gjør Lystgården unik inn på 
samarbeidsarenaen.	Dette	arbeidet	
foregår	kontinuerlig	i	det	som	skjer	
i huset med møter, konferanser og 
prosjektet både i regi av Lystgården, 
Bybonden	og	Bærekraftige	liv.	Vi	
elsker	å	invitere	til	dette	i	Lystgården,	
men	i	år	ble	det	langt	færre	slike,	og	vi	
har	også	måttet	nøye	oss	med	digitale	
nettverksplasser.	

Lystgården er partner i et 
pilotprosjektet ledet av Stadsbruk 
i	Malmø	(www.botildenborg.se),	
der Stadsbruk skal teste ut sin 
modell	for	å	få	flere	profesjonelle	
grønnsaksdyrkere i 4 andre 
byer	i	Europa.	Her	kaller	vi	det	
Markedshager Bergen og det kan du 
lese	mer	om	på	side….

Vi	har	i	2020	blitt	med	i	det	
internasjonale	nettverket	“Social	
Gastronomy”.	Når	tester	vi	ut	hvordan	
dette	kan	se	ut	på	Lystgården	og	i	
Bergen.	Sjekk	det	ut	på	side….

Lystgården	er	med	i	nettverk	for	
sentre for urbant landbruk sammen 
med	Gartneriet	på	Kongsgården,	og	
gårder/sentre	i	Trondheim,	Tromsø,	
Vestfold	osv.	Her	har	vi	ikke	hatt	
treffpunkter	i	2020.	

Vi	har	klart	å	opprettholde	
samarbeidet med Bøtetjenesten 
som er en del av Hordaland 

Friomsorg, der personer som har 
fått	bøter,	kan	gjøre	opp	for	seg	med	
samfunnsnyttig	tjeneste	i	stedet	for	å	
sone	i	fengsel.	Folk	fra	Bøtetjenesten	
bidrar	på	Lystgården	med	praktisk	
arbeid	og	året	har	gitt	anledning	til	
oppgraderinger	med	malekosten.

Elever	i	språkpraksis	fra	
Nygård	skole	har	vi	også	klart	å	
ha	en	kontinuitet	på	gjennom	
“annerledesåret”.	

På	dagtid	er	det	flere	miljøer	
som	samles	i	Lystgården.	I	tillegg	til	
Lystgårdens egne folk og prosjekter, 
er	det	Bærekraftige	liv	på	Landås,	
NABO	(Bærekraftige	liv	Norge),	
Ralston	&	Bau	(jobber	med	design	
som et verktøy for komplekse 
samfunnsutfordringer	og	var	
sommeren 2030 med på å starte 
Bioregion	institutt.	Det	har	som	mål	
å	finne	måter	å	utnytte	bioavfall	
på	Vestlandet,	skape	sirkulære	
verdikjeder, og skape løsninger 
som	erstatter	vårt	plastforbruk).	
Anders	Waage	Nilsen	er	en	annen	
av	de	andre	pop-up	deltakerne	i	
kontorfellesskapet.	Han	er	idégrossst	
og jobber med samfunnsinnovasjon og 
bærekraft.	Vi	har	i	arbeidsfellesskapet	
naturlig	nok	hatt	langt	færre	
treffpunkt	i	2020,	men	vi	har	
allikevel	klart	å	bevare	den	kreative	
ideutviklingen	i	fellesskapet.	

Salongen i Lystgården er et rom for gode 
samtaler.	Vi	snakker	med	David	McCarthy	om	
lokalmat,	smak	og	opplevelser	av	matfellesskap.	

Klima-	og	miljøminister	Ola	Elvestuen	ble	i	
starten av året traktert i salongen med lokalmat 
og	samtaler	om	framtiden.
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Drift

Frivillige
Arbeidet	i	Lysgården	driftes	og	

løftes	i	stor	grad	av	frivillige	som	er	
med	i	ulike	oppgaver.	Kulturverter	-	
folkene som rigger, serverer, ønsker 
velkommen, hjelper og rydder på 
arrangementer.	

Vennelaget	-	folkene	som	er	med	
på	å	pusse	opp	og	vedlikeholde	huset.	

Hagelaget	-	folkene	som	er	
med på å stelle og utvikle den åpne 
Lystgårdshagen.	

I	tillegg	kommer	parsellhagen	som	
driftes	av	et	eget	parsellhagelag.	

Bruksendring
Arbeidet med å gjøre Lystgården 

om	fra	et	vanlig	bolighus	til	å	være	
godkjent	som	et	offentlig	lokale,	er	
et	krevende	tålmodighetsarbeid.	
OG	arkitekter	(nå	Holon)	er	
prosjekterende	og	ansvarlig	utfører	
av	bruksendringen.	Dette	omfattende	
arbeidet	gjør	de	pro	bono.	Takk!	Det	
som nå gjenstår for å få godkjent 
bruksendring,	er	løfterampe	for	
universell	tilkomst.	Dette	fikk	vi	
finansiert	i	2020	og	vil	bli	gjennomført	
våren	2021.	Tålmodighet.

Hagen
Hagen	har	gjennom	året	blitt	

driftet	og	vedlikehold	av	hagelaget	i	
Lystgården.	Her	trenger	vi	å	rekruttere	
flere	for	å	være	mer	robuste.	Men	
også for å gå i gang med trinn 2 som 
omfatter	ytre	sone	mot	sør-vest	som	
i	dag	er	et	villniss	av	bringebær.	Her	
ønsker vi på sikt å skape en frukthage 
og	en	“hemmelig	sti”	for	barn.

Manglende	finansiering	for	
reparasjon av tørrsteinsmur har lenge 
forhindret	at	hagen	kan	ferdigstilles	
mot	sør.	Derfor	gledelig	da	vi	i	2020	
skaffet	finansiering	til	disse	arbeidene.	
Vi	ser	fram	til	å	lage	en	lav	hekk	av	
espalierte	epletrær	slik	at	hagen	blir	
“rammet	inn”	på	en	god	måte.	

Det er en glede at hagen i 
sommerhalvåret daglig får besøk av 
forbipasserende og barn som hygger 
seg	i	hagen.	

Tørrsteinsmur
To tørrmurer mot naboer sør har 

blitt	restaurert.	Den	siste	fasen	startet	
høsten	2020	og	ble	ferdigstilt	tidlig	
vinter	2021.	Arbeidene	har	blitt	utført	
av tørrmurerne Berit Bruvik og Ove 
Kyte.

Oppussing og vedlikehold

Et	gammelt	historisk	hus	trenger	kontinuerlig	
vedlikehold.	Det	krever	søknader	om	
finansiering,	kunnskapsrike	fagfolk	og	dyktige	
frivillige	for	å	få	pengene	til	å	nå	langt.
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Sør-vestre	del	av	hagen	er	enda	ikke	renovert,	
og	er	et	villniss	med	bringebær	og	litt	epletrær.	

Landås Parsellhage har eget styre og 
skaper	nydelig	opplevelser	for	oss	andre.	

Fellesskapshagen drives 
av	frivillige	mennesker.	

Alltid	til	til	kaffepause

Vi	trenger	flere	som	har	lyst	til	å	være	med	på	
dugnader	i	Lystgårdshagen.

Grethe	er	hagens	“mor”	og	bruker	mye	tid	på	å	
gjøre	alt	vakkert.	Sjeldent	tid	til	hengekøye...

Osmund	i	gang	med	sag	og	fliskutter

Rabarbrakake	til	gode	hjelpere

Bybonden	byr	på	lunsjtilbehør	fra	parsellen.	

Hagen
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Design

Vi	har	i	2020	valgt	å	investere	tid	og	ressurser	
til	å	utvikle	visuell	kommunikasjon	som	forteller	
og	inviterer	til	Lystgården,	samt	bidrar	til	å	
formidle	det	vi	driver	med	og	det	vi	lærer	og	kan	
lære	bort	i	digitale	plattformer.
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Noen	få	av	menneskene	i	Lystgården
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Økonomi

Finansiering:	&	arbeidslag
 Liv Karin Lund Thomassen er 

ansatt	som	daglig	leder	i	100	%.	
Stillingen	har	i	en	pilotperiode	på	3	
år	blitt	delfinansiert	av	midler	gitt	av	
Sparebanken	Vest.	Resten	er	dekket	
av	egne	driftsinntekter	som	i	hovedsak	
kommer	fra	utleievirksomheten.	
Denne	perioden	går	ut	våren	2021.

Høsten	2020	har	det	vært	
jobbet	svært	mye	med	å	komme	
med	i	kommunens	budsjett	og	oppnå	
plasseringen	“fast	linje”,	i	selskap	
med mange andre sammenlignbare 
organisasjoner.	Bybonden	og	
Lystgården	kom	etter	atskillig	arbeid	
fra	oss	-	og	innsats	fra	enkeltpolitikere,	
inn med henholdsvis 300 000 og  
459	000.	Dette	er	helt	avgjørende	for	
kraften	og	kontinuiteten	i	arbeidet	
videre.	

De øvrige prosjektlederne er 
lønnet	via	egne	prosjektmidler.	

Kurskjøkken
Vi har siden oppstarten jobbet 

med	å	finansiere	ombygging	av	den	
gamle	stallen	til	et	kurskjøkken.	
Dette	har	vist	seg	å	være	en	vanskelig	
oppgave siden Bergen kommune står 
som	eier	av	huset.	Det	var	derfor	en	
svært	gledelig	nyhet	at	vi	kom	med	
i	kommunens	investeringsbudsjett	
der	det	er	satt	av	3	millioner	kroner	
til	ombyggingen.	Mye	arbeid	og	lang	
prosess,	men	lønn	for	strevet	til	slutt.	

Kurskjøkkenet	har	målsetting:	
 → Skape matglede og møteplass
 → Økt inspirasjon og kunnskap om 
bærekraftig	mat

 → Inkludering og bygging av 
fellesskap

 → Positive	ringvirkninger	for	lokale	
matprodusenter 

Styret
Per-Erik	Gåskjenn	(leder)
Mona Høgli
Gunn-Synnøve	Dahl
Thorbjørn Haug
Arild	Sætre
Torgeir Mangersnes

Landås 2021
Liv Karin Lund Thomassen
Daglig leder

Kurskjøkkenet skal ha inngang 
fra	gårdsplassen	og	tilgang	til	
hagen.	Fasaden	vil	bli	bevart.	
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Ekstern	finansiering
Bundete	midler:	Stiftelsen	har	blitt	tildelt	prosjektmidler	til	forskjellige	prosjekt,	som	går	gjennom	flere	år.	Ved	inngangen	av	2020	hadde	Stiftelsen	en	
kortsiktig	gjeld	på	tilskuddene	1	216	338.	Ved	utgangen	av	2020	har	Stiftelsen		pr.	31.12.2020	kr	1	781	107.	

GIVER FORMÅL SUM

Lystgården

Sparebanken Vest Lønnstilskudd 300 000

Privatgave 150 000

Bergen kommune Koronatilskudd 70 000 

Bergen kommune Klima	miljøtilskudd	2020 400 000

Bergen kommune Mat som verktøy 50 000

Bergen kommune Urbant landbruk 15 000

Bergen kommune Mennesker, mat og historier 18 000

Bergen kommune Klima	og	miljø:	Opplevelser	og	bærekraftig 200 000

Bergen kommune Bybonde	-	skole 15 000

Bergen kommune Kompostering 320 000

Bergen kommune Kartlegging av dyrkbart areal 500 000

Bergen kommune Bybonden 300 000

Bergen kommune Tilskudd	Bybudsjett	2020 458 500

Vestlandet Fylkeskommune Bybonden 349 809

Vestlandet Fylkeskommune Mennesker, mat og historier 26 000

Kulturrådet Tilskudd for bygg 136 000

FINANSIERING
Intern	finansiering

SUM
Leieinntekter selskapslokaler inkludert servering 257 385 

Leieinntekter kontor 78 000 

Arrangement 122 001 

Mva.	kompensasjon:	  161 023 

ÅRSOPPGJØR
SUM

Driftsinntekter	2020 3 442 164

Driftskostnader	2020 3 009 727

Resultat:    432 437

Fordeling av overskudd

Vedlikeholdsfond 200 000

Formålskapital 233 052 

Økonomi

I Lystgården 
finner du en 

fellesskapshage 
hvor du kan finne 
roen alene. Eller 
handlekraften 

sammen med andre.
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Lystgården 
er et slags 
drivhus for 
bærekraft, 
livskvalitet 
og fellesskap

– For hele Bergen.




