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Lystgården jobber i hele sirkelen. Vi vil skape begeistring, 
interesse og kunnskap for matens vei fra jord til bord, og 
sette fokus på verdiene som skapes i denne verdikjeden.

Sirkelen viser hvordan vi jobber med jord og bord som 
fokus, med et i utgangspunkt i at alle våre prosjekter 
er en del av denne større sammenhengen. 

Jord:	Måten	vi	jobber	med	dyrking	er	gjennom	å	ha	
Bybonden. For å skape fruktbar og bærekraftig jord for 
dyrking, har vi laget Dyrkbart AS med Kompostringen. 

Bord: Langbordsmåltidene våre er åpne arrangementer 
der folk kan komme alene eller gå sammen. Vi 
møtes, spiser og snakker med nye folk. Historier 
om maten - og verdien av den deles. 

Lystgården er et historisk hus der vi holder kurs og har 
et bredt utvalg av ulike arrangementer. Vi er et senter 
for mat og urbant landbruk; måten vi jobber med jord 
på,	er	gjennom	Bybonden.	Mens	matkurs,	langbord	og	
inkluderende måltider hjelper oss å koble jord til bord.

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. 

Lystgården er:
 → Kompetansesenter for urbant landbruk og mat
 → Parsellhage og fellesskapshage
 → Vokseplass for bærekraftige ideer 
 → Stedet du kan leie til små konferanser og møter
 → Hovedkvarter for Bærekraftige liv-bevegelsen
 → Kontorfelleskap
 → Selskapslokale
 → Kurs og arrangement

Vi arbeider for og med å skape 
bevissthet for rundt sammenhenger i 
matverdikjeden: Fra frø, dyrking, høsting, 
matlaging og måltider, matavfall, kompost 
og	tilbake	til	matjord	igjen
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Mat for glede, 
folk og planeten

Vi lever i en tid der det aldri har det vært så mange 
mennesker som spiser alene som i dag. Det er 
symptomatisk at det TV-underholdning å se på mennesker 
som samles rundt et bord, spiser sammen, ler og har den 
gode samtalen.

Lystgården er et senter for mat og urbant landbruk  
der	jobber	vi	med	sosial	gastronomi	gjennom	at	vi	kobler	
mennesker sammen rundt langbordet, mennesker som 
vanligvis ikke ville møttes. Studenten og direktøren. 
Det er pensjonisten og asylsøkeren. Gourmeten og den 
uerfarne. Ung og gammel. På våre langbordsmåltider har 
vi	fleksipris	som	betyr	at	du	kan	betale	lite	eller	mye.	Du	
kan komme alene - eller sammen med andre. Og vi har 
mat med historie. En grønnsak fra Toppe. En villsau fra Erik 
Halvorsen. Grønnkål fra Bybonden i kjøkkenhagen vår. Vi 
korter	ned	avstanden	mellom	mennesker	og	gjør	koblingen	
fra jord til bord tydeligere.

Jeg opplever stadig å se hvordan det å møtes rundt 
langbordet inviterer til samtale og skaper bånd mellom 
mennesker. I vårt samfunn i dag har vi mange utfordringer 
og det å samles rundt et bord løser ikke alle problemene. 
Men	det	løser	noen.	Det	styrker	oss	og	gjør	oss	rikere	som	
samfunnsborgere. Tenk om sosial og økologisk bærekraft 
kunne vært en del av den stolte tradisjonen til Matbyen 
Bergen. Fra kokken til bonden. Fra komposten til måltidet. 
På Lystgården satser vi på jord og bord.
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Innhold

Todelt drift

Den ene delen av Lystgården 
handler om innholdet. 

På dagtid fungerer Lystgården 
som et drivhus for folk som 
driver med grønn samfunns- og 
forretningsutvikling. På kveldstid 
har vi et spennende program av 
pop-up kino, langbordsmåltider, 
kurs og andre arrangementer 
som skaper glede, inspirasjon og 
kunnskap. 

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

Den andre 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. Hagen er åpen for alle 
og vedlikeholdes av våre frivillige i 
hagelaget. Parsellhagen driftes og 
utvikles av parsellhagelaget.

Vi vil være huset 
for menneskemøter og 
matopplevelser som 
fremmer økologisk og 
sosial bærekraft

Lystgårdshagen er en åpen 
fellsskapshage. Her kan du komme også 
på arrangementer. Når hagen fylles med 
folk og sol måler vi suksessen i glede
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Arrangmenter Vi har i år jobbet med å spisse våre arrangementer slik 
at det handler mer om mat og dyrking, jord og bord. 
Tidligere har vi også hatt rene konserter, det vil framover 
bli koblet til et langbordsmåltid og bordet. Dette 
skjedde til tross for at også 2021 ble et pandemiår.

Kafé Lyst er drevet av Bærekraftgige 
liv på Landås og inviterte til deilige 
søndagskaféer med reperasjon som tema 
gjennom	året.	

Onsdagslunsj er langbordsmåltider som 
du kan bli med på alene, eller sammen 
med	andre.	Vi	har	fleksipris,	fra	at	inngang	
koster 0 kr eller du kan betale litt mer. 
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Arrangementsoversikt
Januar  21  Bakstehuset på Ask med bakstebilen  Lystgården

  4  Lokal torsdag med Bakstehuset på Ask Lystgården

Februar  18  Lokal torsdag med Bakstehuset på Ask Lystgården

Mars  16  Naturvin + Niklas    Lystgården

  17  Surdeigsbaking & melprat   Lystgården

  18  Lokal torsdag med Bakstehuset på Ask Lystgården

  25  Lokal torsdag med Bakstehuset på Ask Lystgården

April  8  Lokal torsdag med Bakstehuset på Ask Lystgården

  15  Lokal torsdag med Bakstehuset på Ask Lystgården

  22  Lokal torsdag med Bakstehuset på Ask Lystgården

  22  Dugnad: VI skal lage eplehekk  Lystgården

  27  Dugnad: VI skal lage eplehekk  Lystgården

  29  Dugnad: VI skal lage eplehekk  Lystgården

  29  Lokal torsdag med Bakstehuset på Ask Lystgården

Mai  2  Spiselig plantemarked   Lystgården

  5  Kurs i chillidyrking    Lystgården

  5  Hagedugnad    Lystgården

  6  Lokal torsdag med Bakstehuset på Ask Lystgården

  11  Hagedugnad    Lystgården

  17  Flaggheis ing    Lystgården

  20  Lokal torsdag med Bakstehuset på Ask Lystgården

  23  Kafé Lyst     Lystgården

  27  Hagedugnad    Lystgården

  27  Lokal torsdag med Bakstehuset på Ask Lystgården

Juni  3  Lokal torsdag med Bakstehuset på Ask Lystgården

  10  Lokal torsdag med Bakstehuset på Ask Lystgården

  10  Hagedugnad    Lystgården

  17  Lokal torsdag med Bakstehuset på Ask Lystgården

  24  Lokal torsdag med Bakstehuset på Ask Lystgården

  30  Hagedugnad    Lystgården

August  19  Hagedugnad    Lystgården

  21  Hagedugnad    Lystgården

  24  Den store Bærekraftsfesten   Lystgården

  26  Naturvin + Niklas    Lystgården

September 7   Spikkekvelder    Lystgården

  9  Lokal torsdag med Bakstehuset på Ask Lystgården

  16   Lokal torsdag med Bakstehuset på Ask Lystgården 

September 23  Lokal torsdag med Bakstehuset på Ask Lystgården

  28  Bli kjent med Kompostringen  Møhlenpris

  28  Høstdugnad i hagen   Lystgården 

  29  Avlyst: De komplekse matsystemet  Lystgården

  30  Lokal torsdag med Bakstehuset på Ask Lystgården

Oktober  3  Slakt av høne, Søreidgrend   Bybonden i Bergen

  6  Onsdagslunsj     Lystgården

  7  Lokal torsdag med Bakstehuset på Ask Lystgården

  7  Torsdagsmiddag     Lystgården

  14  Lokal torsdag med Bakstehuset på Ask Lystgården

  20  Hatha høstyoga    Lystgården

  20  Onsdagslunsj på Lystgården   Lystgården

  21  Lokal torsdag     Lystgården

  21  Torsdagsmiddag     Lystgården 

  27  Hatha høstyoga    Lystgården

  28  Lokal torsdag med Bakstehuset på Ask Lystgården

November 3  Hatha høstyoga    Lystgården

  3  Onsdagslunsj     Lystgården

  4  Lokal torsdag med Bakstehuset på Ask Lystgården

  10  Hatha høstyoga    Lystgården

  11  Lokal torsdag med Bakstehuset på Ask Lystgården

  12  Frivilligfest    Lystgården

  15  Korona-avlyst: BIO Kiss the ground  Lystgården 

  17  Hatha høstyoga    Lystgården

  17  Onsdagslunsj     Lystgården

  18  Torsdagsmiddag     Lystgården

  23  Kalendergave-byttedag   Lystgården

  24  Hatha høstyoga    Lystgården

  25  Lokal torsdag med Bakstehuset på Ask Lystgården

  30  Kransekveld    Lystgården

Desember 1  Hatha høstyoga    Lystgården

  1  Onsdagslunsj     Lystgården

  1  Parteringskurs    Lystgården

  2  Lokal torsdag med Bakstehuset på Ask Lystgården

  2  Torsdagsmiddag     Lystgården

  4 - 5  Lystgårdens julemarked   Lystgården

  8  Hatha høstyoga    Lystgården

  9  Lokal torsdag med Bakstehuset på Ask Lystgården

  16  Korona avlyst: Onsdagslunsj    Lystgården

  17  Koronaavslyst: Torsdagsmiddag   Lystgården

Det	er	gjennom	året	
ukentlig vedlikehold-
sarbeider som blir 
utført av pensjonister 
og andre frivillige 
med arbeidskapasitet 
på dagtid.
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Gode tilbakemeldinger motiverer 
oss i arbeidet med å utvikle 
Lystgården videre. 

Lystgården leies som 
selskapslokaler når vi har ledig 
plass. Her blir Somalias nasjonaldag 
feiret med mat og gode folk. 
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Jørn Erik Toppe, styreleder i Dyrkbart og 
viktig bidragsyter for Lystgården, sammen 
med Bybonden, på Matfestivalen

Rebekka Louise Knotten, daglig leder for 
Dyrkbart AS og Kompostringen, viser frem 
kompostjord

En av mange elever som deltar i 
skolehagesatsingen til Bybonden. 

Prosjekter
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Bybonden i Bergen I 2021 har vi sett at det ikkje er nok med éin bybonde 
i Bergen, men at vi må prøve å lage eit lag som kan 
svare	på	fleire	av	dei	utfordringane	og	henvendingane	
vi	får.	Fleire	bergensarar,	og	fleire	frå	omkringliggande	
kommunar, har fått augene opp for Bybonden-, og dei 
aktivitetane og tilboda som vert tilbydd. Det er aktivitetar 
innan næringsutvikling, miljøvern, sosiale møteplassar, 
integrering, matproduksjon, sirkulærøkonomi, opplæring og 
mykje meir. 

Om vi løfter blikket, så ser vi at urbant landbruk også 
internasjonalt er ein stadig veksande trend, både som 
hobby, som næring og som eit verkemiddel for betre 
sosiale forhold. 

2021 – det tredje året Bybonden i Bergen har vore ein 
realitet – har vore fantastisk, til tross for utfordringar i 
høve	pandemien.	Vi	har	fått	gjort	mykje,	og	viktigare:	Vi	har	
fått møtt mange. Vi ser fram til det vidare arbeidet!

 
Begge foto: Jannica Luoto/ BT
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Generelt arbeid 
 Å svare på hendvendingar 

frå private, bedrifter, 
organisasjonar,	det	offentlege,	
utdanningsinstitusjonar og 
liknande, er ein stor del av 
Bybonden sitt arbeid. I tillegg 
til å direkte gi råd og hjelpe 
befolkninga med spørsmål knytt 
til urbant landbruk, er også dette 
ei kjelde til informasjon. Gjennom 
denne direkte kontaktene får ho 
vite mykje om kva som rører seg 
der ute: Kva som er ynskjeleg og 
naudsynt når det kjem til kurs, 
og kva behov folk har i forhold til 
tilrettelegging og hjelp.

Inspirasjon
Å inspirere folk til å drive med 

urbant landbruk er ei fornøyeleg 
oppgåve. I tillegg til å inspirer 
via kurs og foredrag, er møte 
med menneske på til dømes 
synfaringar sentralt her. I tillegg 
er visningshagar og dyrkeporsjekt 
viktige for at folk skal sjå kva som 
går an. Saman med Bærekraftige 
liv har Bybonden etabler ein 
frukthage for nabolaget på 
Landås. Sosiale media er 
avgjerande	for	å	nå	ut	med	eit	
bodskap, og Bybonden freistar å 
nytte desse på best mogleg måte.

 → Sosiale Media: Sosiale 
media er viktig både for å 
fortelje om arrangement og 
kurs, men også for å direkte 
påverke, inspirere og lære 
vekk.	Bybonden	gjer	sitt	beste	
for å halde sine plattformar 
oppdatert sjølv, og vi får også 
hjelp til poste når det er som 
travlast. 

 → Dyrking: Bybonden har 

kjøkkenhage og parsell i 
Lystgården. Denne vert nytta 
i kurs og undervisning og til å 
prøve ut nye sortar grønsaker 
og nye jordblandingar og 
gjødningar.	I	tillegg	dyrkar	
Bybonden på Bryggen. Her 
skal avlingen gå til tilfeldig 
forbipasserande og til 
arrangement. Denne dyrkinga 
gjer	vi	for	å	vise	at	det	kan	vere	
mat og pryd i same plante, og 
for å vise at ein også kan dyrke 
sentralt i byen – der det berre 
er asfalt. 

 → Frukthage: Våren 2021 
etablerte vi ein nabolags-
frukthage på Landås 
saman med Bærekraftige 
liv. Etablering vart 
gjort	i	samarbeid	med	
norskopplæringa på Nygård 
skole, og vi fekk utveksla 
erfaring med bønder frå Sudan 
og Rwanda som viste oss sin 
måte å plante frukttre på. 
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 eit større prosjekt for 
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.

Informasjon og kunnskap 
 Kurs er ein viktig del av 

arbeidet	Bybonden	gjer.	Det	har	
vore utfordrande å halde fysiske 
kurs under restriksjonar, men vi 
har fått det til med redusert tal på 
deltakarar. Ein del kurs har også 
heilt eller delvis blitt vore haldne 
på nett, og nokre kurs er haldne 
for bedrifter. Kurs som har vore 
haldne i 2021 er til dømes dyrking 
i	kjøkkenhage	og	av	spesifikke	
grønsakplanter på ulike nivå, 
slakting av høns og kompostering. 

Foredrag er eit anna viktig 
verkemiddel for å inspirere folk 
til å drive med dyrking og andre 
urbane landbruksaktivitetar. 
I 2021 har det til dømes vore 
foredrag for ulike hagelag, for 
vaksne agronom-studentar og for 
Bergen Kommune sine ansatte 
innan miljø, byplanlegging og 
parkdrift.

 → Foredrag: Bybonden holdt om 
lag 5 foredrag i 2021. 

 → Kurs: Bybonden holdt om lag 
åtte kurs i 2021

 → Befaringar: Bybonden er i løpet 
av året rundt til ca 10 nabolag, 
burettslag eller liknande for å 
hjelpe dei igong med dyrking. 

Målet for Bybonden i 
Bergen er å få fleire 
bergensarar til å dyrke 
eigen mat. For matauk, 
for eit rikare sosialt 
liv - og for læring

Bybonden er i jevnlig kontakt med mye 
folk, og møter alltid en bredde, som her 
hvor grasrotfolk, fagfolk og mediafolk er 
på kurs i mikrogrønt
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Media
Bybonden vert stadig kontakta 

av lokal, regional og nasjonale 
media for å uttale seg om saker, 
kome med tips til dyrking eller 
på andre grunnlag. Synlegheit 
både lokalt og nasjonalt er viktig 
for å få merksemd rundt dei 
fordelane urbant landbruk kan ha 
i	eit	samfunn.	Informasjonsfilm	
for skular, saman med Samuel 
Massi, er ein av mediaaktivitetene 
Bybonden har vore med på. 

Offentlege	instutisjonar
I 2021 har Bybonden hatt 

eit eige prosjekt med etat 
for barnehage. Dette har gått 
ut	på	å	få	fleire	barnehagar	
til å kompostere matavfall. 
Fleire barnehagar har óg vore 
i kontakt med Bybonden for å 
få tips til dyrking, og Bybonden 
reiser då ofte på synfaring for 
å kunne gi best mogleg råd. 
I tillegg er Bybonden aktiv i 
prosjektet på Landås Eldresenter 
der barnehagar dyrkar på 
eldresenteret si takterrasse. 

Skulehagesatsing 
Sesongen 2021 rulla Bybonden 

ut ei stor satsing på skulehagar. 
Denne	var	finansiert	delvis	
gjennom	Byrådet	sitt	budsjett	
for skulehagar på kr 200 000,- I 
dette prosjektet gav vi alle skular 
i Bergen tilbod om oppstart av 
skulehage via ein skulehagepakke, 
eller oppfølging av eksisterande 
skulehage. 

 → Sju skular har fått heilt ny 
skulehage, og seks skular 
har fått oppfølging til sin 
eksisterande skulehage i 2021.

Bønder
Bybonden i Bergen er formelt 

ansatt i Vestland Bondelag, og 
har derfor ei tett tilknytning til 
matprodusentar i Vestland og 
særskilt til lokale bønder i Bergen. 
Å støtte opp om lokale bønder og 
deira næringsveg, særskilt med 
tanke på lokalmat og grønt, er ei 
viktig oppgåve for Bybonden. Det 
same er framsnakk av naturbruk-
linjer på vidaregåande skular. 
Bybonden tek sjølv utdanning som 
gartnar på Voss vidaregåande.

Tilrettelegging for kommersiell 
dyrking av grønsaker: For 
å bøte på mangelen av 
kortreist grønt, for å støtte 
næringsutvikling og for å bidra til 
det grøne skiftet har Bybonden 
ynskja kommersialisering 
av grønsaksdyrking etter 
markedshageprinsippet. 
Lystgården og Bybonden er 
med i eit internasjonalt prosjekt 
som ser på dette, der svenske 
Statsbruk er initiativtakar. 
Lystgården har ansatt Katinka 
Kilian i ei prosjektstilling for å 
finne	areal	der	det	kan	dyrkast	
grønt	kommersielt,	og	for	å	finne	
gründerar som ynskjer å starte 
opp ein markedshage. Bybonden 
er også engasjer i prosjektet, og 
i	å	finne	stønadsordningar	for	
marknadshage-produsentar.

Fleire parsellhagar: Katinka 
Kilian skal i si stilling også sjå 
etter areal for parsellhagar i dei 
ulike bydelane, og støtte lokale 
initiativ til å starte opp slike. 
Saman med tilrettelegginga for 
kommersiell	dyrking	utgjer	dette	
«Stadsbruk-prosjektet». 

Skolehager er et viktig satsningsområde 
for Bybonden. Vi ønsker å gi barn 
inspirasjon og kunnskap om mat fra jord 
til bord

Kompost	er	noe	Bybonden	gjerne	forteller	
om.	Hvordan	vi	kan	gjøre	matrester	om	til	
en rikdom for matjorda
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Politisk
I tillegg driv Bybonden 

meir indirekte arbeid inn mot 
politikarar og byråkratar for å 
fremje tilhøva for urbant og 
bynært landbruk og fremje 
politisk debatt om bynært og 
urbant landbruk.

Bybonden er med i direkte 
arbeid, til dømes som 

 → representant i gruppa som 
skriv Bergen kommune sin 
klimastrategi

 → høyringsinstans for strategi for 
urbant landbruk

 → høyringsinstans for plan for 
urbant landbruk i Bergen 
Kommune

 → høyringsinstans for den 
nasjonale strategien for urbant 
landbruk.

Akademia
Bybonden sit i fagutvalet for 

prosjektet Biosfærre - Unesco 
i Nordhordland. Studentar frå 
ulike fakultet som skriv oppgåver 
som meir eller mindre direkte 
omhandlar urbant landbruk, 
får rettleiing og hjelp, - også til 
å	finne	oppgåver.	Dette	gjeld	
BAS,	institutt	for	geografi,	KHIB,	
Samanliknande	politikk	m.fl.	

Kommersialisering av 
grønsaksdyrking 
Gjennom ulike tiltak, og eit 
breitt nasjonalt og internasjonalt 
rekrutterings-prosjekt jobbar 
vi	for	å	få	fleire	til	å	produsere	
grønsaker for sal i Bergen. 
Dette i samarbeid med svenske 
Stadsbruk og Statsforvaltaren. 
Dette kan vere gartnarar som ikkje 
har areal, eller bønder som kan 
ha grønsaksproduksjon som ei 
tilleggsnæring. 

Kompetanse 
Kompetanseheving til 

Bybonden og Lystgården som 
senter for urbant landbruk er 
avgjerande	for	at	Lystgården	skal	
ha ein reell funksjon og kunne 
påverke på ein hensiktsmessig 
måte. Urbant landbruk er i stor 
utvikling, og mykje skjer både på 
forsking og aktivitet i Noreg og 
utlandet. 

 → Bristol: Bybonden var i 
2021 på studietur til Bristol 
saman med andre frå 
Lystgården, ein representant 
for Statsforvaltaren og frå 
Bergen kommune for å lære 
meir om urbant landbruk med 
vekt på felleskapshagar og 
andelslandbruk.

 → Rapport frå studentar: 
Stundentar frå Samanliknande 
politikk ved UiB har i sitt arbeid 
med master-oppgåve gått 
gjennom	litteratur	på	urbant	
landbruk, og korleis det kan 
påverke. Resultatet av arbeidet 
blei ein svært lærerik rapport. 

Skolehage	skaper	fine	muligheter	for	
praktisk arbeid og samarbeid.  
Foto: Jannica Luoto/ BT
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Utvalgte bærekraftsmål
Bærekraftsmål som Bybonden sitt arbeid bidratt til i 2021Kompostringen og 

Dyrkbart
Kompostringen vart i 2021 

skilt ut ifrå Lystgården/Bybonden 
som	eige	AS	under	firmanamnet	
«Dyrkbart AS». Kompostringen 
driv med nabolagskompostering 
av organisk våtavfall, og er det 
fyrste i sitt slag i Norge. Bybonden 
er fortsatt aktiv i arbeidet, både 
det praktiske og det overordna.

Forskning og utvikling 
Korleis få ein meir berekraftig 
hage? Bybonden ser mellom 
anna	på	løysingar	som	gjer	at	
ein slepp å nytte så mykje plast 
i hagen, og på korleis ein kan 
unngå å nytte torv. Bybonden er 
med	i	fleire	prosjekt	som	andre	
driv, i tillegg til å drive utprøving 
sjølv. Bybonden driv også ei eiga 
facebookside som formidlar ull 
mellom bønder og hagefolk. 

 → Ull	som	Jorddekke,	gjødsel,	
jordforbetring

 → Testing av ulike typer jord utan 
torv

 → Deltek i utvikling av potter laga 
av skrapull og dukar laga av 
skrapull

Lystgården med alle sine prosjekter og 
Dyrkbart AS har alltid ønske om studenter 
i	praksis.	Ta	gjerne	kontakt.	
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Dyrkbare Bergen

Prosjektets mål: 
1. Øke volumet av 

lokalprodusert grønt 
i Bergen og Vestland 
fylke 

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

3. Verne om og aktivere 
bynær matjord - økt 
beredskapsareal

4. Økt erfaringskunnskap 
om matproduksjon 
blant Bergens 
befolkning

Urban og bynær matauk er kjernen av prosjektet Dyrkbare 
Bergen,	som	er	finansiert	av	midler	fra	Lokal	tiltakspakke	
under koronakrisen til bynært landbruk i 2020. Gjennom 
kartlegging av egnede arealer, kursing og veiledning har 
Lystgården	jobbet	for	å	få	flere	til	å	dyrke	grønnsaker	for	
selvberging og salg i og nær Bergen. 

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 driver 
derfor 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. I prosjektet skiller vi 
mellom kommersiell småskala 
grønnsaksproduksjon	gjennom	
såkalte markedshager, og 
selvberging i parsellhager.

Katinka Kilian er prosjektleder for 
markedshager og parsellhager ved 
Lystgården. Hjemme i Ulvik er hun gartner 
og daglig leder for markedshagen og 
andelslandbruket på Undeland Gard.  
Foto: Grzegorz Kramar
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Markedshager
I en markedshage dyrkes et mangfold vekster 

intensivt på små arealer, og driftsformen blir ofte 
løftet frem som egnet for vestlandske forhold 
der storskala drift er utelukket. Markedshagen 
kjennetegnes av lave investeringskostnader og 
liten mekaniseringsgrad, og det selges direkte til 
forbruker. Men nyoppstartede markedshagegartnere 
faller	mellom	flere	stoler	når	det	gjelder	både	
rådgivning, fagnettverk og tilskuddsordninger. Derfor 
har utviklingen og driften av et oppstartsprogram 
- eller “inkubator”, som vi har valgt å kalle det - for 
nye markedshagedyrkere stått sentralt i arbeidet 
vårt i 2021.

Inkubatorprogram
I inkubatorprogrammet vektlegges 

entreprenørskap, bedriftsplanlegging og 
nettverksbygging i like stor grad som agronomi, 
for å bedre lønnsomheten i en bransje med 
små marginer. Her samarbeider Lystgården med 
Fylkesmannen i Vestland, Bondens Marked og Norsk 
Landbruksrådgivning Vest. I tillegg inngår prosjektet 
i	et	samarbeid	mellom	flere	norske	storbyer	og	
Stadsbruk i Malmø - et bedriftsutviklingsnettverk 
for markedshager i Europa. Inkubatorprogrammet 
hadde en pilotsesong med noen få dyrkere i 
vinterhalvåret 2020/2021, mens det ved oppstart 
av nytt program høsten 2021 ble tatt opp 16 
deltakere av 26 søkere fra hele fylket. Prosjektleder 
fra Lystgården har blant annet hatt ansvar for 
faginnhold,	digitale	fagtreff	og	nettverksbygging,	i	
tillegg til en særlig oppfølging av såkalte “jordløse” 
deltakere som ønsker å dyrke på leid areal. 
Inkubatorprogrammet	gjennomføres	med	samlinger	
hver	14.	dag	gjennom	vinterhalvåret,	hvorav	tre	er	
fysiske samlinger.

Første samling for inkubaotrprogrammet 
høsten 2021. Mathias Lehrmann viser frem 
markedshagen og redskaper ved Sogn Jord 
og Hagebruksskule.  
Foto: Katinka Kilian
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Arealkartlegging 
markedshager

Vinterhalvåret 2020/ 2021 
ble også brukt til å kartlegge 
egnede jordbruksarealer for 
markedshager, blant annet 
basert på et innspillsmøte 
med Vestland Bondelag. Vi 
har	vært	i	dialog	med	flere	
interesserte private grunneiere, 
og undersøkt egnetheten for 
småskala grønnsaksproduksjon 
på deres arealer, både ved fysiske 
befaringer,	jordprøver	og	gjennom	
kartdata. Ett av målene var å 
lokalisere arealer for langtidsleie 
for “jordløse” gartnere, som har 
fullført inkubatorprogrammet 
og ønsker å satse videre på 
produksjonsformen. Det viste seg 
å være få interesserte grunneiere 
med egnet jord. Av rundt 20 
kartlagte lokaliteter var det kun 
2-3 som ble vurdert som egnet til 
formålet. I tillegg jobbet vi med å 
finne	et	areal	for	et	felles	testfelt	
for inkubatordeltakere som ikke 
er tilknyttet en gård, og som også 
kan fungere som visningsareal 
for konseptet markedshage. 
Høsten 2021 har vi fått i stand en 
avtale med Stend vgs. om leie 
av arealer til nettopp dette, og 
våren 2022 vil to av deltakerne 
i inkubatorprogrammet kunne 
starte opp sin testproduksjon 
på arealet. Vi ser frem til et 
langsiktig samarbeid med 
Stend, der arealet også vil 
kunne inngå i undervisningen til 
naturbrukslinjen ved skolen. 

Parsellhager
I en parsellhage dyrker 

privatpersoner mat til egen 
husholdning på hver sin egen 
jordflekk,	innenfor	rammene	
av et fellesareal. I Bergen har 
vi hatt svært få parsellhager 
og dyrkeglade innbyggere har 
måttet stå årevis på venteliste 
for å få plass. Lystgården 
ønsker at Bergen skal satse på 
parsellhager, da de i tillegg til 
et potensiale for matauk gir 
innbyggerne grønne møteplasser 
og en arena for inspirasjon og 
kunnskapsformidling om mat 
og dyrking. Men for å lykkes 
må det være tilgang til arealer 
som er egnet for dyrking av 
grønnsaksvekster, og som helst 
er	godt	tilgjengelige	for	mange	
mennesker. I 2021 har vi derfor 

Innhentet nær hundre 
innspill til nye parsellhagearealer, 
registrert potensielle arealer i 
kart,	gjort	egnethetsvurderinger	og	
gjennomført	flere	befaringer	i	den	
forbindelse. I tillegg har vi kartlagt 
eksisterende parrsellhager og 
fellesdyrkingsprosjekt i Bergen, 
og snakket med initiativtakerne 
om deres erfaringer og råd for 
å lykkes. Høsten 2021 startet vi 
planleggingen av en workshop 
med parsellhage som tema, der vi 
blant annet ville gi oppstartsråd 
basert på parsellhagehåndboken, 
og koble engasjerte mennesker 
sammen med hverandre og 
kartlagte areal. I 2022 jobber vi 
videre med fagdager, kartlegging 
og formidling rundt urbant 
landbruk og parsellhager. 

Over: Fra 2022 blir det testarealer for 
“jordløse” inkubatordeltakere ved Stend VGS 

Høye: Stor interesse for å lære om 
markedshager - praktikanter setter opp 
støtte for sukkererter på Undeland Gard i 
Ulvik. Foto: Katinka Kilian

Under: I Storetveit parsellhage driver over 
70 dyrkeglade bergensere matauk til egen 
husholdning på hver sin parsell på rundt 40 
kvadratmeter. Foto: Arnfrid Eidesen
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Bergen Fengsel /  
Grønn soning-prosjektet

 
Som del av prosjektet «Grønn soning», ønsket 

Bergen fengsel seg innspill til dyrkingsareal 
og bruk av beplantning på fengselstomten. 
Målet er at fengselet skal produsere sine egne 
pryd- og nyttevekster-, og gi arbeidstrening 
innen gartneryrket til innsatte. Prosjektleder ved 
Lystgården, Katinka Kilian, har i dialog med ansatte 
og innsatte utarbeidet en konseptplan som viser 
mulig arealbruk og eksempler på beplantning. Greit 
å ha en landskapsarkitekt og gartner med på laget!

I konseptplanen for prosjektet «Grønn 
soning» i Bergen fengsel er det satt av arealer til 
både rekreasjon og produksjon. I planteskolen 
skal det produseres nytte- og prydvekster for 
fengselstomten og for videresalg. Ved å anlegge 
små	markedshager	på	flere	avdelinger	kan	det	
dyrkes grønnsaker for bruk i kantinen og for salg. 
I prosjektet inngår dyrking som en meningsfylt 
aktivitet for å bygge kunnskap og fellesskap, 
og Lystgården har bidratt med kursing og faglig 
rådgivning under oppstart. Planen er utarbeidet av 
landskapsarkitekt og prosjektleder Katinka Kilian. 
Prosjektet har fått midler fra tilskuddsordningen for 
Urbant landbruk i Bergen kommune. 

Utvalgte bærekraftsmål
Bærekraftsmål som Dyrkbare Bergen sitt arbeid bidrar til
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Dyrkbart AS

Dyrkbart AS skulle få den 
ærefulle oppgaven å ta prosjektet 
Kompostringen til nye høyder, 
men først måtte vi få på plass 
det som endte med å bli et 
svært godt sammensatt og 
kompetent	styre.	Vi	fikk	blant	
annet med oss representanter 
fra BIR og Anleggsgartnermester 
Wikholm, som begge har vært 
uvurderlige i oppstarten av 
Kompostringen. Vi har også 
med verdifull kompetanse fra 
Vestlandets Innovasjonsselskap 
(VIS) på Marineholmen. I august 
ønsket vi så Rebekka Louise 
Knotten velkommen som daglig 
leder av Dyrkbart. Rebekka var 
da nylig uteksaminert med en 
master i innovasjon og ledelse 
fra Høgskulen på Vestlandet. 
Tema for masterstudien var 
sirkulærøkonomi, og Rebekka 
hadde tydelig hodet på rett sted 
når	det	gjaldt	hva	vi	søkte	etter	i	
noen til å stå ved roret i Dyrkbart.

Kompostringen har 
blomstret videre, men som alle 
innovasjonsprosjekter har det sine 
utfordringer underveis. Høsten 
2021	flyttet	vi	kompostanlegget	
noen hundre meter fra rett 
utenfor	Bergen	Kaffebrenneri	til	
Marineholmen	gjestebrygge.	Her	
fikk	anlegget	tilgang	til	avløp	og	
dessuten en strålende plassering 
midt i sjøbrisen og folkestrømmen 
ved Småpudden. Mye innsats 
har ligget i tekniske forhold, som 
filtrering	av	avløpsvannet	fra	

matavfallskvernen i henhold til 
Bergen	kommunes	regler,	og	flere	
løsninger har blitt testet ut med 
blandet hell. Vi har nå endelig 
forsket oss frem til en optimal, og 
ikke minst bærekraftig, løsning i 
form	av	et	sandfilter	som	i	tillegg	
bidrar til små mengder natursand 
i kompostmiksen. Ellers må vi 
stadig tilpasse kompostanlegget 
til å være standhaftig i vær og 
vind, da spesielt med tanke 
på kompostbingene hvor 
kompostjorden ettermodnes. Vi 
skal produsere kompostjord av 
best mulig kvalitet, og da trengs 
det optimale forhold for trivsel. 
Kompostjord er proppfullt av 
yrende mikroliv, og det er et 
produkt som det er like lærerikt 
som utfordrende å jobbe med. 
Målet er nemlig å kommersialisere 
overflødig	kompostjord	for	salg	
på det store markedet, og med 
det danne grunnlaget for at 
Kompostringen kan stå på egne 
ben økonomisk. 

Det jobbes også stadig 
med å utvikle Kompostringen 
som konsept, og mange har 
spurt oss om hva som vil 
skje med Kompostringen nå 
som BIR ruller ut sin egen 
innsamling av matavfall i 
Bergen. Helt siden starten har 
BIR støttet Kompostringen; 
de leverer blant annet 
teknologien til matavfallsluken 
på kompostanlegget og bidrar 
med verdifull kunnskap og 

kompetanse. Vi er svært heldig 
som har en så stor og viktig 
aktør i ryggen som ser ansvaret 
sitt for å løfte frem andre. Til 
dem som spør svarer vi derfor 
at Kompostringen fortsetter 
som før. Kompostringen 
samler inn matavfall fra 
private og bedriftsmedlemmer 
og gir kompostjord tilbake 
til medlemmene og til 
lokalsamfunnet, mens BIR 
samler inn matavfall som går til 
biogassanlegg. Her er det plass til 
alle.

Vi	har	en	sterk	tro	på	at	flere	
lokale og sirkulære løsninger må 
utfylle hverandre på veien mot 
et	bærekraftig	byliv.	Vi	gjør	alt	vi	
kan for å utvikle Kompostringen 
med fokus på «closing the 
loop»; vi skal forme et komplett 
sirkulærøkonomisk konsept helt 
uten utslipp og avfall. Det er 
dette som er fremtiden. Dyrkbart 
er blant annet i dialog med 
forskningsinstitusjonen NORCE 
på Marineholmen angående 
testing av avløpsvannet fra 
Kompostringen som innsatsfaktor 
i mikroalgedyrking. Dette er bare 
begynnelsen av hva vi ønsker å få 
til av sirkulære samarbeid, og vi 
er fortsatt helt i startgropa av hva 
Dyrkbart skal utrette av levende 
eksempler på at man kan være 
både lønnsom og bærekraftig. 
På dyrkbartbergen.no kan man 
abonnere på nyhetsbrev for å 
følge reisen videre.

Dyrkbart sine mål: 
1. Etablere den første urbane 

komposteringsløsningen i Norge som 
er godkjent av Mattilsynet

2. Utnytte matavfall som ressurs
3. Forsyne lokalsamfunnet og det 

norske markedet med næringsrik og 
bærekraftig kompostjord

4. Bygge et fellesskap som sammen 
lærer om og dyrker verdiene i et 
bærekraftig byliv

På	tampen	av	2020	fikk	Lystgården	et	nytt	hjertebarn.	
Dyrkbart AS ble stiftet som vår første kommersielle 
satsning. Dyrkbart vil ta med seg verdiene fra fellesskapet 
på Landås ut i markedsrettet drift og bevise i reneste 
praksis at bærekraft og sosial inkludering kan være 
lønnsomt.

Matavfallet	er	verdifult	og	vi	gjør	
det om til jord du kan dyrke i. 
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Vi tetter sirkelen fra jord til bord 
–	Og	tilbake	til	jord	igjen

Utvalgte bærekraftsmål
Bærekraftsmål som Kompostringen sitt arbeid bidrar til
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Sosial bærekraft: Vi tror på kraften i 
langbordet. Vi tror på det å samle ulike 
mennesker rundt mat med historie 

Inkludering og 
sosial gastronomi

På Lystgården bruker vi sosial 
gastronomi som en tenkemåte 
og verktøy for samfunnsendring. 
Vi tror at mat er en måte å skape 
inkluderende fellesskap på. Dette 
har vi startet med få til i praksis. 

Sosial gastronomi har gått 
fra å være et prosjekt der vi har 
jobbet	med	å	skaffe	oss	innsikt	
til å implementere det i våre 
arrangementer. Rent praktisk 
betyr det at langbordsmåltidene 
har	hatt	en	fleksibel	pris.	I	
spekteret fra gratis til å betale for 
én til. Denne prismodellen skal 
også innføres på øvrige kurs og 
arrangementer i Lystgården. 

Sosial gastronomi omfatter 
alle nivåer i matverdikjeden - fra 
såing og høsting av avlinger, til 
tilberedning av måltider og til 
bruk av matavfall. Det betyr at vi 
jobber med å endre systemer og 
ikke bare aktiviteter. Altfor store 
oppgaver løser vi med å begynne 
med	det	konkrete	vi	kan	gjøre	
noe med, sånn som prismodell. 
Vanskeligere er det å skape 
reell inkludering av sårbare og 
marginaliserte grupper rundt det 
fysiske og mentale langbordet 
- sammen med “oss andre”. 
Det ligger i Lystgårdens DNA å 
koble ressurser ved samarbeid 
og vi har startet dialogen med 

flere	organisasjoner.	Et	skikkelig	
samarbeid har vi med Kirkens 
bymisjons Veivisergrupper 
og Empo. Vi gleder oss til 
fortsettelsen her. 

Før jul tok en av våre gode 
naboer, som er kjøpmann på 
Rema Paradis initiativ til å lage 
matkasser vi kunne dele ut til 
folk som hadde ekstra behov for 
jul. Dette ble en fest. Kassene ble 
ikke bare fylt opp med matvarer, 
men også med produkter fra 
utstillerne på årets julemarked. 
Meningsfylte julegaver med hilsen 
fra oss og kristtorn fra Matskogen 
ble gitt til 22 husstander

I løpet av 2021 var Stacy 
Brafield	ansatt	en	prosjektstilling	
og pga pandemi ble dette 
hovedsakelig en innsiktsfasen. 
Stacy sluttet til sommeren 
da hun var den heldige 
mottakeren av en kunststipend. 
Vi ansatte derfor i høst Eva 
Linn Bødtker Christensen 
som eventkoordinator for å få 
innsiktene ut i arrangements form 
og fortsette samarbeidet med 
andre. 

Og vi har et dedikert ønske om 
utvikle sosial gastronomi videre 
på Lystgården og inspirere andre 
mataktører i Bergen. 

UTRYDDE
FATTIGDOM
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Samarbeid

Lystgården fungerer 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 prosjekter både 
i regi av Lystgården, Bybonden 
og Bærekraftige liv. Fysiske 
møteplasser av dette slaget ble 
også i 2021 en mangelvare, men vi 
ser fram til nye muligheter

Med Bybonden har vi et svært 
godt samarbeid med Hordaland 
Bondelag, Statsforvalteren i 
Vestland på landbruk og Bergen 
kommune med etat for landbruk. 

Klimaetaten i Bergen 
kommune har vært en nær 
partner	i	flere	år	og	vi	har	blant	
annet i år bidratt i arbeidet med 
revideringen av Grønn Strategi 
for Bergen. Vi har i 2021 også hatt 
møter med Bymiljøetaten for å 
starte et samarbeid rundt urbant 
landbruk. 

Lystgården er partner i et 
pilotprosjektet ledet av Stadsbruk 
i Malmø (www.botildenborg.
se), der Stadsbruk i 2021 har 
teste	ut	sin	modell	for	å	få	flere	
profesjonelle grønnsaksdyrkere 
i 4 andre byer i Europa. Bergen 
er en av de og vi på Lystgården 
er med. Her kaller vi det 
Markedshager Bergen og det kan 

du lese mer om på side 34.
Vi er en del av de 

internasjonale nettverket 
“Social Gastronomy”. Her 
henter vi inspirasjon når vi skal 
implementere denne tankegangen 
i våre egen drift. 

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	
2021.

Vi samarbeider med 
Bøtetjenesten som er en del av 
Hordaland Friomsorg og Nygård 
skole om språkpraksis. Her har 
det vært lite aktivitet ti 2021. Men 
elever fra Loddefjord skole har 
vært her ukentlig over en lengre 
periode for å komme ut av en 
klasseromssituasjon og jobbe 
praktisk i Lystgården. Det er også 
vært	flere	møter	med	NAV	om	
muligheter for arbeidspraksis og 
arbeid. Vi kan ikke tilby lønnet 
arbeid, men meningsfylt praksis 
og kreativt miljø. 

For andre år på rad 
hadde vi praksisstudenter fra 
Sammenlignende politikk ved 
Universitetet i Bergen. 

Emilie Karhs Rosenlund 
og Tore Marius Matre leverte 
etter dette en studentoppgave 
om	“Sosiale	effekter	av	urbant	
landbruk”. Nytt av året var 
samarbeid med BI der Ashna Bajaj 
jobbet med digital markedsføring. 

Studentene tilfører verdifull 
kunnskap og hjelper oss med 
oppgaver vi selv ikke har tid til å 
jobbe med. 

På	dagtid	er	det	flere	miljøer	
som samles i Lystgården. I tillegg 
til Lystgårdens egne folk og 
prosjekter, er det Bærekraftige 
liv på Landås, Bærekraftige liv 
Norge, Dyrkbark AS (Pilot for 
Nabolagskompost/Jordfabrikk 
starter av Lystgården og nå eget 
AS) med daglig leder Rebekka 
Louise Knotten og styreleder 
Jørn Erik Toppe. Jørn Erik er 
også sterkt involvert i mange 
investeringsprosjekter innen 
dyrking, landbruk og sirkulær 
økonomi og kan stadig sees på 
Lystgården. 

Ralston & Bau (jobber 
med design som et verktøy for 
komplekse samfunnsutfordringer 
og Bioregion institutt (mål å 
finne	måter	å	utnytte	bioavfall	
på Vestlandet, skape sirkulære 
verdikjeder, og skape løsninger 
som erstatter vårt plastforbruk) 
har vært fast leietaker. 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	2021,	
men vi har allikevel klart å bevare 
den kreative ideutviklingen i 
fellesskapet. 

Loddefjord skole er en av våre 
samarbeidspartnere. Det er også 
nabolagsbevegelsen Bærekraftige 
liv	og	mange,	mange	fler.	Vi	vil	
koble	fagmiljøer,	det	offentlige,	
næringslivet – Og ikke minst, 
selvfølgelig, grasrota!
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Her forstås urbant landbruk 
som biologisk produksjon av mat 
og nyttevekster i urbane områder. 
Dette vil innebære alt fra dyrking 
i balkongkasser til skolehager og 
markedshager. 

Mental helse og velvære
Stress og tilfredshet i livet 

er universelle menneskelige 
følelser som er interessante 
å observere i forbindelse med 
urbant landbruk; respondenter i 
undersøkelser fra både Sør-Afrika 
og Oslo forteller om de samme 
stressdempende	effektene	
urbant landbruk har (Olivier og 
Heinecken 2017, 174; Følling 2020, 
50).	Enkelte	undersøkelser	finner	
også at urbant landbruk kan ha 
særlig	god	effekt	for	mennesker	
med traumer (Eiter og Veen 
2018, 21). Det er imidlertid ikke 
bare i kvalitative undersøkelser 
stressdempende	effekter	
er observert; en kvantitativ 
undersøkelse	gjennomført	i	
flere	land	og	med	hele	155	
respondenter viser at forbedring 
av humør var den største 
motivasjonen til å drive med 
urbant	landbruk	(Blythe	m.fl.	
2021, 6). Gjennom måling av 
kortisol i spyttet til 30 mennesker 
og selvrapportert humør fant 
forskere ut at hagearbeid er mer 
stressdempende enn lesing (Van 
Den Berg og Custer 2010, 1-3.

Sosial kapital 
Man skiller mellom to typer 

sosial kapital: relasjonskapital 
og brokapital. Relasjonskapital 
omhandler relasjoner mellom 
aktører innad i en gruppe preget 
av likhet; eksempelvis en familie, 
vennegruppe eller et nabolag 
(Claridge 2018, 1). En undersøkelse 
fra Sør-Afrika viser at urbant 
landbruk skaper, utvikler og 
vedlikeholder relasjonskapital 
(Olivier og Heinecken 2017, 170). 
Brokapital beskriver relasjoner 
på tvers av typiske sosiale 
skillelinjer (Claridge 2018, 1). 
I den samme sør-afrikanske 
studien ble det funnet at urbant 
landbruk	skaper	effektive	rammer	
for å fasilitere møter mellom 
mennesker som ikke kjenner 
hverandre (Heinecken og Olivier 
2017, 170). Slike nye koblinger 
mellom mennesker har mange 
positive	effekter,	blant	annet	
kunnskapsutveksling og  
personlig vekst.

 

Mye	av	forskningen	som	er	gjort	på	urbant	landbruk	fokuserer	på	økonomiske,	
fysiske og økologiske konsekvenser. Enkelte hevder derimot at et essensielt aspekt 
av	urbant	landbruk	uteblir,	nemlig	de	sosiale	effektene	(Heinecken	og	Olivier	2017,	
169). Lystgården er opptatt av bærekraft – ikke bare i et miljøperspektiv, men også 
sosial bærekraft. Derfor har vi foretatt en litteraturstudie med problemstillingen: 
Hvilken	effekt	har	urbant	landbruk	på	mental	helse	og	velvære,	sosial	kapital,	
integrering og inkludering, læring og mestring, samhold og trygghet og livskvalitet?

Integrering og 
inkludering

I former for urbant landbruk 
der man samles en plass for 
å dyrke planter (eksempelvis 
parsellhager eller felleshager), 
ser man ofte at medlemmene 
har forskjellig etnisitet, alder og 
kommer fra ulike kulturer. Slike 
former for urbant landbruk kan 
være viktige knutepunkt for blant 
andre innvandrere som har et 
begrenset nettverk i Norge, eller 
for nye pensjonister som trenger 
aktiviteter å fylle dagene med 
(Eiter og Veen 2018, 6; Følling 
2020, 38). Man har imidlertid også 
funnet	at	de	fleste	innvandrere	
som deltar i parsellhager o.l. har 
bodd i landet i minst 15 år før de 
blir medlemmer (Eiter og Veen 
2018, 25). I et nabolag i Danmark 
har man også dokumentert at 
å etablere felleshager fører til 
en økning i relasjoner mellom 
mennesker med etnisk dansk 
bakgrunn og arabisk bakgrunn i 
både antall og styrke (Center for 
Boligsocial Udvikling 2017, 6). 

Samhold og trygghet
I	en	studie	gjennomført	i	

parsellhagelag i Oslo kommer det 
frem at beboerne i området føler 
seg tryggere etter at hagen ble 
etablert. Bydelen hagen ligger i 
kan anses som noe stigmatisert, 
og	nabolaget	gikk	gjennom	
en periode med tyverier. En 
respondent beskrev samholdet 
mellom brukerne av hagen slik: 
“vi samarbeider og (...) vi kan 
stole på hverandre på godt og 
vondt. Slik som det skjedde 
her i fjor, vi hadde mye tyveri. 
Mye busker. Vi hadde vakter og 
sånt” (Følling 2021, 38). Dette 
utsagnet fremhever samholdet 
i parsellhagelaget og viser 
tryggheten slike tiltak kan føre til. 

Læring, mestring og 
holdningsendring 

Det er nærliggende å tenke 
at skolehager er en egnet 
læringsarena for naturfag. 
Forskning viser imidlertid at 
skolehager også fungerer godt 
som læringsarenaer for fag som 
kunst, matematikk og språkfag. 
Skolehager bidrar også til økt 
motivasjon blant elevene. 
Samtidig ser vi at 88% av elever 
deler det de lærer i skolehagene 
med familien når de kommer 
hjem (Haglund 2014, 33). Dermed 
er skolehager positivt for familier 
som en helhet, de positive 
effektene	ikke	begrenser	seg	til	
elevene som deltar i aktivitetene. 
Kunnkapsdelingen kan føre til 
blant annet sunnere matvalg, 
mindre matavfall, sterkere 
ansvarsfølelse, samarbeid og 
bedre kommunikasjon.

Fysiske fordeler 
Å engasjere folk i urbant 

landbruk og dyrking øker 
aktivitetsnivået i befolkningen; 
dette har en selvsagt positiv 
helseeffekt.	I	tillegg	viser	studier	
at det fysiske arbeidet knyttet 
til urbant landbruk fører til 
økt selvtillit, trivsel og stolthet 
(Følling 2020, 62). Ellers fører 
urbant landbruk også til økt 
forståelse for sammenhengen 
mellom kosthold, helse, dyrking, 
råvarer og matlaging, og det 
viser seg at mennesker som 
driver med dyrking holder gode 
kostholdsvaner lengre enn andre 
(Regjeringen	2021,	19).	

Negative sider 
Amerikanske studier 

identifiserte	enkelte	negative	
sider ved urbant landbruk; i USA 
fant man store forskjeller mellom 
urbant landbruk initiert av fargede 
versus hvite mennesker. De 
hvite har bedre utgangspunkt 
for å kunne samle inn penger til 
sine initiativ, mens fargede har 
problemer med alt fra å sikre seg 
et område å drive med urbant 
landbruk på til innsamling av 
midler (Reynolds 2014, 250). Selv 
de mest velmente initiativene 
og tiltakene kan eksistere 
innenfor, og til og med forsterke 
urettferdige systemer som 
allerede har slått rot i samfunnet. 
Dette	gjelder	også	urbant	
landbruk, selv om vi ser mange 
forskjellige etnisiteter som driver 
med dyrking (Reynolds 2014, 243).

Konklusjon
Mange studier er samstemte 

om urbant landbruks positive 
effekt	på	mental	helse	og	
velvære. Dyrkingsprosjekters 
helende	effekter	oppleves	aller	
sterkest av personer som har 
gjennomgått	

traumatiske opplevelser 
og har et mer akutt behov for 
terapeutisk aktivitet. At urbant 
landbruk 

har en oppbyggende 
effekt	også	for	den	gjengse	
nordmann er imidlertid også 
veldokumentert. Urbant landbruk 
har et stort potensial for å styrke 
relasjonskapital. For å kunne 
utnytte potensialet for brokapital 
til det fulle, er man avhengig av 
en tilretteleggende ikke-statlig 
organisasjon - dette er en rolle 
som Lystgården allerede er i 
gang med. Allikevel kan økt fokus 
på synlighet og kommunikasjon 
rettet mot innvandrermiljøer være 
hensiktsmessig. 

Skrevet for Lystgården av praksisstudentene Emilie Kahrs 
Rosenlund og Tore Marius Matre,Universitetet i Bergen
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Drift

Frivillige
Lystgården er helt avhengig 

av alle sine frivillige. Innsatsen 
som legges ned i med rigging, 
servering, rydding, oppvask rundt 
arrangementer er fantastisk. På 
samme måte har vi noen “handy 
men”	som	fikser	og	ordner	når	det	
må snekres eller vedlikeholdes. 
I tillegg har vi hagelaget som 
steller	hagen	som	gjennom	hele	
sommeren er til glede for mange 
og godt besøkt av folk i alle aldre. 

Parsellhagen driftes av 
parsellhagelaget	og	gjennom	
sesongen dyrkes det mye mat og 
er til stor inspirasjon. De er alle 
Lystgårdens viktigste ressurs. 
Tusen takk! 

Bruksendring
Siste del av kravene rundt 

bruksendring er nå innfridd. 
Trappeheis er montert på 
sørsiden av huset og overganger 
montert for å komme inn dørene 
der det er behov. Ved utgangen av 
2021 lå den til saksbehandling hos 
kommunen. 

Hagen
Mange mennesker har glede 

av	vår	åpne	hage	gjennom	hele	
året. Det er stadig mennesker 
innom og koser seg i omgivelsene. 
Det er stor jobb å holde hagen og 
det	er	en	lite	hard	kjerne	som	gjør	
et stort arbeid. Vi trenger derfor 
flere	frivillige	til	å	avlaste	og	dele	
på oppgavene. Vi ønsker folk i 
alle aldre veldig velkomne. Og vi 
trenger menn! Hage er ikke bare 
en damegreie. Et gammelt historisk hus trenger 

kontinuerlig vedlikehold. Det krever 
søknader	om	finansiering,	kunnskapsrike	
fagfolk og dyktige frivillige for å få 
pengene til å nå så langt som mulig.
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Hagen

Hagen er satt i stand og blir vedlikehold å 
dugnad. Og ikke minst – den er åpen for 
alle. Nordre delen er parsellhage og resten 
er en felleskapshage åpen for publikum. 
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Folk Formidling

Vi har fokus på å bruke digitale og analoge kanaler for å formidle 
prosjekter, arrangement og innhold i Lystgården. Dette opplever vi har 
en veldig god rekkevidde, og vi har stort engasjement i sosiale medier. 
Dette er blitt en kanal hvor vi ønsker å bidra til folkeopplysning om 
dyrking og mat, samt fremover bli mer aktiv i samfunnssdebatten. 

Lystgårdens nettverk vokser stadig, og i 2021 har 
Stifelsen Lystgården bestått av tre 100% stillinger 
(daglig leder, Bybonden i Bergen, og en stilling for 
kommunikasjon, design og strategi. I tillegg hadde 
Lystgården to prosjektbaserte stillinger (50% og 
40%), og Dyrkbart AS som ble opprettet 1.1.21, 
hadde i 2021 en 50% stilling. Bærekraftige liv Norge 
og Bærekraftige liv Landås har tre ansatte som 
sitter på huset, og i tillegg diverse personer ansatt 
i prosjektstillinger. I tillegg har cChange, Ralston og 
Bau, Anders Waage Nilsen, frivilllige og praktikanter 
vært en del av kontorfelleskapet.  
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Når kurskjøkkenet skal bygges vil fasaden 
bli bevart, og hagen vil utvikles for å bli et 
uvidet bruksområde for kjøkkenet.

Økonomi

Finansiering
Lystgården er hovedsakelig 

finansiert	av	midler	vi	søker	
hos	offentlige	og	private.	Egne	
driftsinntekter kommer fra 
utleie av selskapslokaler og 
kurs/arrangementer. Vi ønsker 
at alle våre tilbud skal ha en 
inkluderende standard - også 
når	det	gjelder	pris.	Det	betyr	
at deltakerne stort sett kan 
velge å betale etter evne. Det 
er bevisst at vi ikke legger oss i 
et prissegment som f.eks mer 
eksklusive mat- og dyrkekurs. 

Lystgården mottar 459 000 
i driftsstøtte hvert årover fra 
Bergen kommune. Dette er et 
godt håndslag, men på langt 
nær nok i forhold til daglig leder, 
kommunikasjon, drifting av 
innhold, hus, hage osv. Vi trenger 
større økonomiske muskler for å 
løfte det arbeidet som nå folder 
seg ut i regi av Lystgården. 

Bybonden og de andre 
prosjektlederne er lønnet via 
prosjektmidler i tillegg til at 
Bybonden også har fått en fast 
ordning med 300 000 kroner årlig. 
Arbeidet med å søke midler og 
rapportere på disse tar en stor del 
av arbeidstiden.

Kurskjøkken
Planprosessen med 

kurskjøkkenet er i gang. Når blir 
det kurskjøkken i den gamle 
stallen. Her skal vi samle folk til 
matopplevelser, kurs og andre 
arrangementer. Dørene skal 
slås opp ut til hagen og være 
tilknyttet et orangeri (drivhus 
for mennesker). Vi har også 
fått utedørs pizzaovn i gave. Vi 
gleder oss stort. Går alt som vi 
ønsker settes spaden i jorden før 
sommeren 2022. Byggingen er 
finansiert	av	Bergen	kommune	
som eier eiendommen. Det er 
Cubus arkitekter som jobber med 
utformingen og Asplan Viak har 
prosjektledelsen. 

Kurskjøkkenet har som 
målsetting å 

 → Skape matglede og møteplass
 → Økt inspirasjon og kunnskap 
om bærekraftig mat

 → Inkludering og bygging av 
fellesskap

 → Positive ringvirkninger for 
lokale matprodusenter og 
matgründere

Styret
 → Christian-Hysing-Dahl 
Styreleder

 → Gunn Synnøve Dahl
 → Mona Høgi
 → Thorbjørn Haug
 → Hanne Frosta 
 → Anita Steinsland
 → Anders Waage Nilsen

Det har vært en utskiftning av 
styret som har sittet helt siden 
opprettelsen av stiftelsen i 2017. 
Styreleder Per-Erik Gåskjenn, 
Arild Sætre og Torgeir Mangersnes 
slutten i 2021. Nye medlemmer 
i overgangen 2021 og 2022 er: 
Christian-Hysing-Dahl, Hanne 
Frosta, Anita Steinsland, og 
Anders Waage Nilsen. 
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Ekstern	finansiering	

GIVER SUM

Lystgården

Bergen kommune 1 302 333

Vestland Fylkeskommune 540 500

Sparebanken Vest - Lønnstilssskudd 216 673

Sparebanken Vest - Sosial gastronomi 125 000

Stiftelsen Uni 89 196

Jæger Sentrum 25 000

Fersk Kosmetikk 35 000

Vestenfjelske Bykreditt Stiftelse - Støtte til hagemur 125 000

Statsforvalteren i Vestland 54 000

Lotteri- og Stiftelsestilsynet 26 733

Norsk kulturråd 34 000

Prosjektmidler overført fra 2020 1 781 107

Justering/avsetning tilskudd - 1 162 015

Sum 3 192 527

FINANSIERING

Intern	finansiering
SUM

Leieinntekter selskapslokaler inkludert servering 246 212

Leieinntekter kontor 84 000

Kurs 284 707

Arrangement 266 687

ÅRSOPPGJØR
SUM

Driftsinntekter 2021 4 074 133

Driftskostnader 2021 3 937 277

Resultat:    136 906Fordeling av overskudd

Overskudd

Formålskapital 135 896

Regnskap

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