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«Byrådet ønsker at Oslo skal være internasjonalt ledende på å ta i bruk 
urbane landbruksaktiviteter i arbeidet med å tilrettelegge for en 
grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle»

Strategi 

• 5 hovedmål

• Effektmål 2030

• «Derfor vil byrådet»–handlingspunkter som skal være med i handlingsplan
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Definisjon: urbant landbruk

Med urbant landbruk menes her biologisk produksjon av mat og 
nytteprodukter i urbane omgivelser, inkludert dyrking av planter, 
husdyrhold, akvakultur og birøkt. 

I tillegg til å bidra til lokal matproduksjon og kunnskapsspredning om 
matens opprinnelse, har det urbane landbruket en viktig sosial funksjon. 

Urbant landbruk bidrar til å skape sosiale møteplasser som kan ha 
betydning for læring, folkehelse, inkludering, entreprenørskap, matkultur, 
biologisk mangfold og vern av matjord og grøntområder.



Oslo 2019

Det er lov å endre 
bakgrunnsfarge.

På sider med positiv 
logo benyttes alltid 
lyse bakgrunnsfarger.

Sørg alltid for god 
lesbarhet/kontrast 
og følg lovlige farge
kombinasjoner.

Hovedmål 1. En grønnere by

Effektmål

Grå arealer er omgjort til grønne byrom, både som midlertidige og 
permanente grep.

Byens biologiske mangfold er styrket ved at utvalgte uønskede 
fremmedarter er bekjempet, flere blomsterenger er etablert og det er 
skapt flere grøntkorridorer.

Insekthotell og gode leveområder for pollinerende insekter er etablert.

Det er plantet flere spiselige vekster og benyttet miljøvennlig jord.
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Hovedmål 2. Kortreist mat

Effektmål

Det er tilrettelagt for prosjekter med formål om matproduksjon i stor 
skala. Det er i den sammenheng kartlagt mulige områder for 
andelslandbruk og lignende landbruksmodeller.

Det er tilrettelagt for urbant husdyrhold.

Muligheter for hydroponi, akvaponi, urbant sjøbruk og andre innovative 
metoder for å øke matproduksjon, er utforsket.

Det er tilrettelagt for at flere arealer kan benyttes til urbant landbruk, og 
eksisterende områder, slik som parsellhager, kolonihager og skolehager 
er bevart.
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Hovedmål 3. Spirende møteplasser

Effektmål

Kommunale institusjoner har utforsket bruk av urbane landbruksaktiviteter 
for å løse oppgaver i egen virksomhet

Ved å bruke urbant landbruk er det skapt grønne møteplasser på tvers av 
alder, kultur og sosiale lag i byens fellesområder.

Urbane landbruksaktiviteter er brukt til å øke livskvaliteten og bedre 
folkehelsen for byens innbyggere i deres boområder.

Urbane landbruksaktiviteter er benyttet som en arena for arbeidspraksis og 
arbeidstrening.
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Hovedmål 4. Grønne læringsarenaer

Effektmål

Skolehagene er blitt attraktive uteområder for skolene og nærmiljøet, og 
det er inngått flere samarbeid for bruk og stell av skolehagene.

Flere skoler, skolefritidsordninger og elever har tatt i bruk skolehagene.

Antall grønne skolegårder med spiselige vekster har økt.

Barnehagene har et økt mangfold av dyrkingsaktiviteter.

Besøksgårdene på Bogstad gård, Nordre Lindeberg gård, Sørli gård, 
Kampen økologiske barnebondegård og Søndre Ås gård er opprettholdt, og 
en videreutvikling av tilbudet er vurdert.
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Hovedmål 5. En samarbeidende kunnskapsby

Effektmål

Oslo by er blitt et utstillingsvindu for innovative løsninger innenfor urbant landbruk

Kunnskap om urbant landbruk og byens nyttevekster er skapt og delt mellom ulike 
aktører.

Det er lagt til rette for samarbeid på tvers av kommunale, statlige, frivillige og 
private aktører innen urbant landbruk

Det er lagt til rette for grønne sosiale entreprenører.

Uutnyttede arealer er brukt til dyrking, slik som fasader og tak

Det urbane landbruket er utviklet med sikte på økt matsikkerhet og 
ressurseffektivitet.
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Innspill til nasjonal strategi

Skape bedre kobling mellom det urbane landbruket og landbruksnæringen

Tilskudd til urbant landbruk med fokus på innovasjon, matproduksjon i 
større skala og kunnskapsoverføring mellom by og land

Gjennomgang av regelverk, nasjonale føringer kan være til hinder for mindre 
aktører og lokal utprøving og innovasjon

… og flere 
innspill kommer 


