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Sedan 2012 är stadsnära odling en del av fastighetskontoret i Göteborgs ordinarie verksamhet. Stadens
markägande organ har ett tydligt politiskt uppdrag och en utökad budget för att utveckla urban odling som
en del av ett långsiktigt miljöarbete. I satsningen Stadsbruk erbjuds aktörer att starta småskalig och eﬀektiv
odling.
Fastighetskontoret i Göteborg har 3000 hektar jordbruksmark som successivt ska ställas om för matproduktion som
grönsaksodling, vall och djurhållning. Till dagens omkring 65 arrendegårdar premieras i första hand de intressenter som
vill satsa på matproduktion.
– Vi säger att vi jobbar från odlingslåda till hektar, ett begrepp som symboliserar vårt breda angreppsätt. Odlingslåda
står för fritidsodling där föreningar kan söka bidrag för att utveckla bostadsnära odlingsprojekt. Hektaren står för
jordbruket, säger projektledaren Annette Gustavsson på Göteborgs fastighetskontor.
Satsningen Stadsbruk Göteborg, som från början är sprunget ur ett nationellt Vinnovaprojekt, erbjuder intresserade
odlare utbildning och 500 kvadratmeter mark för att satsa på småskalig och kommersiell grönsaksodling. Idag har
kommunen två testbäddar. Kommunen förbereder marken, ser till att det ﬁnns vatten och stängsel. Den som arrenderar
ytan betalar ett höjt arrende som täcker de nerlagda kostnaderna.
Inom ramen för ett EU-projekt har man startat en 2 500 kvadratmeter stor ekologisk modellodling för grönsaker på
Angereds gård, med målet att producera mat och erbjuda utbildning. Där ﬁnns också projektledaren och odlaren Klara
Hansson som visar hur man odlar småskaligt och eﬀektivt.
I år har man anlagt omkring 40 bäddar och grönsaksodlingen ska växa fram enligt principerna för en Market Garden.
Grönsakerna kommer sedan att levereras till kommunala förskolor och skolor i närområdet.
Det inte är själva odlandet som är utmaningen utan att leva på sin aﬀärsidé, menar Annette Gustavsson. Det gäller att
hitta försäljningskanaler, och i och med att odlingssäsongen är begränsad, även kompletterande kringaktiviteter. Därför
erbjuder kommunen en inkubator vintertid för att utveckla företagandet.
Annette Gustavsson ser stadsbruk som en naturlig brygga mellan stad och landsbygd.
– Vi kan aldrig erbjuda 100 hektar, men kanske två hektar. Och med det kan du skapa ett företag om du är smart.
Hon ser en skillnad mellan 1970-talets gröna våg och dagens satsning på odling. Den största är entreprenörskapet, att
odlingen kan kombineras med en mängd olika aktiviteter, men också insikten om att det ﬁnns ett behov av beredskap och
matsäkerhet. Önskedrömmen är att få in frågorna om urban odling i stadsplaneringen.

– Den nya bonden bor inte på gård utan i lägenhet, brukar vi säga. Det är viktiga frågor som rymmer både arbetstillfällen
och matsäkerhet. Det ﬁnns stadsytor som inte behövs till exploatering som kan användas till odling om man bara tänker
nytt.
Läs mer om Stadsnära odling i Göteborg

