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Produksjon og salg av mat på 70-

tallet



Produksjon og salg av mat nå



Takdyrking – The Hub



Innedyrking – Tåsen Microgreens



Urbant landbruk –

primært en sosial funksjon?

Det urbane landbruket er mer enn 

matproduksjon, sier Bollestad. I tillegg 

til miljøgevinster og grønnere byer kan 

urbant landbruk skape arenaer hvor 

folk møtes og deler sin kunnskap, 

uavhengig av sosialt lag eller etnisitet



Vanskelig for offentlige

organisasjoner å kjøpe lokal mat



Selvom alle sier det er det de ønsker



1.

Edible Cities 

Network
-EdiCitNet; Integrating Edible City 

Solutions for socially resilient and 
sustainably productive cities.



BAKGRUNN

 Horisont 2020 er et forskningsprogram 

under EU-kommisjonen

 Programmet er verdens største forsknings-

og innovasjonsprogram med 80 milliarder 

euro fordelt på sju år.

 Norske bedrifter og forskningsmiljøer kan 

delta på linje med kolleger og 

konkurrenter i andre europeiske land.



Oslos

mandat

 Oslos mandat i prosjektet:

 Å prøve ut 3-5 ulike økonomiske modeller for 

sosialt entreprenørskap innen urbant landbruk

 Linderud gård og den områdebaserte satsingen er

det geografiske utgangspunktet for prosjektet i

Oslo

 Nabolagshager er sentral i å rekruttere og lære

opp sosiale entreprenører



Partnere og deltakere
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BAKGRUNN
What are Edible City Solutions?

Edible city solutions include urban 

farming, agro-forestry, aquaculture, 

biomass production for energy and 

productive purposes, and closed 

loop systems for water, nutrient, and 
waste management.
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