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Invitasjon til fagdag:  

Bynært og urbant landbruk og det grønne 

skiftet – mange nye muligheter 

Århus Gård i Skien  

Fredag 25.mai kl. 11.15 – 15.00 
 

Program: 

11.15 – 12.00 Grønn lunsj 

12.00 – 12.15 Hvorfor opplever vi nå en ny grønn bølge i og rundt byene våre, og hva 
inviterer dette til av framtidsmuligheter inn i det grønne skifte?  
Ved Ellen Dagsrud, koordinator «Bynært og urbant landbruk», 
Fylkesmannen i Telemark 
 

12.15 – 13.00 Nabolagshager og byøkologi: - Litt om Nabolagshager og grønne 
møteplasser i tettsteder, små og store byer. Presentasjon av noen 
Skandinaviske eksempler. 
Ved Helene Gallis, gründer og daglig leder, Nabolagshager, Oslo 
 

13.00 – 13.10 Pause 

13.10 – 13.40 Urbant landbruk og entreprenørskap: - Kortreiste arbeidsplasser for både 
jordnære og teknologiinteresserte gründere. Inspirasjon fra Skandinavia og 
verden.  
Ved Helene Gallis, gründer og daglig leder, Nabolagshager, Oslo 
 

13.40 – 14.20 Århus Gård og Århus Andelsgård – landbruket som urban aktør – 
omvisning  
Ved bl.a. Tove Hoppestad, daglig leder Århus Andelsgård 
 

14.20 – 14.45 Spirende skolebenk: - Alternativ grønn fag-, etter- og voksenopplæring. 
Skandinaviske eksempler på utdanninger for nyfrelste bybønder.  
Ved Helene Gallis, gründer og daglig leder, Nabolagshager, Oslo 
 

14.45 – 15.00 Hvordan kan naturbruksskolene m.fl. bidra med kompetanse innenfor 
bynært og urbant landbruk? – ideutveksling 
 

15.00 Avslutning 

Påmeldingsinfo og priser, se neste side. 



 

Litt om: 

Nabolagshager - Et urbant senter for dyrking, byøkologisk innovasjon og grønt 

nærmiljøengasjement  – www.nabolagshager.no   

Nabolagshager er Oslos urbane senter for dyrking, byøkologisk innovasjon og grønt 

nærmiljøengasjement, etablert 2013. Vi er sosialentreprenører som kombinerer kommersielle 

tjenester, kurs og nettverksaktiviteter med sosiale prosjekter som har dyrking i sentrum. Vårt fokus 

er på det ultraurbane; forgrønning og forskjønning der asfalten dominerer.  

Nabolagshager baserer seg på varierte erfaringer innen urban dyrking i Oslo siden 2011.  Så langt 

har vi kurset nærmere 2000 osloboere i dyrking, levert produkter og tjenester til en rekke bedrifts- 

og privatkunder, og gjennomført innovative pilotprosjekter for bl.a. Framtidens 

Byer/Miljøverndepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Fylkesmannen i Oslo og 

Akershus. Mange av disse erfaringene er samlet i boka DYRK BYEN! som daglig leder i 

Nabolagshager ga ut i 2015. 

Vi jobber prosjektbasert med et lite knippe kjernemedarbeidere og en stor pool av frilansere, 

håndverkere, fagfolk og konsulenter som bidrar med kompetansen sin i forskjellige prosjekter. 

Århus Gård – www.aarhusgaard.no  og Århus Andelsgård – 

www.aarhusandelsgaard.no  

Århus Gård er primært et grønt kunnskaps- og inspirasjonssenter for landbruk og allmenheten som 
eies av Telemark Landbruksselskap. Gården ligger 3 km nord for Skien sentrum, i et område hvor 
det er et flott kulturlandskap, spennende geologi og spor helt fra jernalder. Den har status som 
besøksgård og du kan få nærkontakt med det som vokser og gror, samt kunnskap om 
naturgrunnlag, historie og bærekraft. Du kan også leie deg inn til feiring av livets små og store 
hendelser, eller bestille møtelokaler og opplevelses-pakker for arbeidsplassen din. Århus 
Andelsgård er en del av gården. Andelsgård startet opp i 2011 og har i da ca. 160 andelseiere.  Den 
er styrt av andelseierne, men organisert som en avdeling i Telemark Landbruksselskap. Den 
disponerer 15 da økologisk areal, 4 da med et økologisk bærfelt og en veksttunnel. 

 
Pris: Kr. 200,- pr. deltaker inkludert grønn lunsj 
 
Påmelding til atle-kjellevold.rod@t-fk.no eller fmteeld@fylkesmannen.no  
 
Påmeldingsfrist: Fredag 18/5 – 2018 
 
Velkommen på kurs! 
 
Vennlig hilsen 
 
Atle Rød 
Studierektor 
Nome vgs, avd. Søve 
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