
Regional nettverkssamling for andelslandbruk 

3. april i Bergen: 

 

Vestlandsmodell for andelslandbruk 

 
Nettverkssamling for NYE og ETABLERTE andelslandbruk på Vestlandet. 

 
Dagsamlingen gir deg en kort introduksjon til andelslandbruk med allsidig 

grønnsaksproduksjon. Du får også et dypdykk i hvordan man kan organisere et 
andelslandbruk rundt hovedproduksjon av kjøtt og frukt/bær (flerårige vekster). Hadeland 

andelslandbruk har startet med et forsøk på denne modellen og vil fortelle om sine 
erfaringer. Det blir også god tid til nettverksbygging og erfaringsutveksling. 

 

Dato: Onsdag 3. april 2019 kl. 9.30-16.00 

Sted: Lystgården på Landås, Kanonhaugen 39, Bergen 

 

 
PROGRAM 

09.30 Kaffe og registrering 

10.00 Velkommen ved Frøydis Lindén fra Fylkesmannen i Hordaland, ansvarlig for Urbant landbruk 

Korte orienteringer fra bedriftsrågiver Ester Helland fra Norsk landbruksrådgiving Vest og en 

representant fra Økologisk Bergen 

10.30  Status og utvikling for andelslandbruk i Norge v/ Marte Guttulsrød og Camilla Haugstveit 

Warren i Økologisk Norge 

11.00  Inspirasjonsforedrag v/Karine Kjellberg Granli fra Hadeland andelslandbruk om 

flergårdssamarbeid, kjøttandeler og muligheter innen andelslandbruksmodellen 

Økologisk lunsj 

12.30 Erfaringsutveksling mellom andelslandbrukene (kort presentasjon fra hvert andelslandbruk med 

fokus på videreutvikling av modellen og flere produksjoner) 

13.45 Informasjon om andelslandbruksmodellen med fokus på grønnsaksomsetning v/ Marte 

Guttulsrød og Camilla Haugstveit Warren i Økologisk Norge 

14.15 Informasjon om prosjektet «Vestlandsmodellen» for andelslandbruk, et pilotprosjekt for å se på 

husdyrandeler og avling fra frukt og bær i andelslandbruket 

Pause 

14.45Workshop om «Vestlandsmodellen» for andelslandbruk v/Ester Helland 

15.45 : Oppsummering av dagen og veien videre for Vestlandsmodell-prosjektet 

16:30 Vel hjem! 

Ordstyrer: Frøydis Lindén 

 



 
Påmelding til marte@okologisknorge.no innen 25. mars 2019. Gi beskjed ved eventuelle 

matallergier.  Samlingen er åpen for alle interesserte produsenter, men aktører tilknyttet et 

andelslandbruk eller med planer om å starte opp har fortrinnsrett på plassene. 

 

Samlingen er gratis og arrangeres av andelslandbruksprosjektet i Økologisk Norge i samarbeid med 

Norsk Landbruksrådgivning Vest SA og Fylkesmannen i Vestland. Andelslandbruksprosjektet 

finansieres ved prosjektmidler fra Landbruksdirektoratet, og samlingen er del av «Forprosjekt med 

oppstartsår for Vestlandsmodell andelslandbruk», finansiert at Fylkesmannen i Vestland og 

Hordaland Fylkeskommune. 
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