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Abildsø Gård vant historisk pris!   

Oslo 12. oktober 2012. Abildsø Gård AS mottok fredag historiens første Bygdeutviklingspris for Oslo. 
Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum delte ut prisen under åpningen av Mathallen på 
Vulcan.  Prisen skal synliggjøre hovedstadens betydning for norsk landbruk, som marked og 
innovasjonsarena.  Abildsø gård gir folk en fantastisk mulighet til å oppleve og faktisk ta del i moderne, 
effektiv norsk landbruksdrift, sier Slagsvold Vedum. 

En levende gård midt i byen 
Tone Welhaven Føyen og Asgeir Føyen driver gården Abildsø som ligger ved Østensjøvannet miljøpark. 
Gården ble fredet av Riksantikvaren i 1997. Føyen overtok den daglige ledelsen året etter.  - De har med 
sin iver og sitt engasjement gjort en fremragende jobb med å utvikle gården fra totalt forfall til en godt 
istandsatt gård med ulike samfunnsnyttige og lønnsomme aktiviteter, sier juryens leder Ivar G. Karlsen. 

- Det er stort å få bygdeutviklingsprisen, vi er stolte over å motta denne utmerkelsen, sier  Asgeir Føyen. 
Han peker på at en gård “midt i byen” har mange fortrinn, som markedsnærheten og vil være et viktig 
utstillingsvindu for landbruket.  

Lokalmat og samfunnsansvar 
På gården foredler paret egenproduserte råvarer, honning, epler og poteter. De er i ferd med å åpne 
gårdsbutikk og kafe. Driften rommer mer enn matproduksjon. Paret åpner gården for skoleungdom som 
trenger en annerledes skoledag, gjennom tiltaket “ Inn på tunet”. De samarbeider også med NAV for å 
kunne tilby arbeidstrening, og på denne måten forebygge frafall fra arbeidsliv og samfunn.  Gården 
bidrar til skjøtsel og utvikling av lokalområdet gjennom Østensjø miljøpark.  
 
- Årets vinner i Oslo oppfyller på en god måte kriteriene som er satt for prisen. Vinneren er innovativ ved 
at de utnytter alle gårdens ressurser og gårdens beliggenhet på en forbilledlig måte. Sitat fra juryens 
leder.  
 
Kort om Bygdeutviklingsprisen: 
Innovasjon Norge har siden 1997årlig delt ut Bygdeutviklingsprisen i alle landets fylker. Det er en 
bedrifts- og næringsutviklingspris for de som har etablert en vellykket bedrift eller næring med basis i 
bygdenes og landbrukets ressurser.  Det kåres en vinner i hvert fylke som mottar 50 000 kroner. 
Fylkesvinnerne går videre til den nasjonale konkurransen, hvor prisen er 200 000 kroner. 
 
Kandidatene vurderes etter følgende kriterier: 
 Nyskaping/orginalitet 
 Økonomisk resultat/lønnsomhet  
 Sysselsetting, særlig for kvinner og ungdom 
 Sosial og miljømessig bærekraft, herunder utnytting av lokale ressurser, fortrinn og 

ringvirkninger i lokalsamfunnet 
 



Juryen: 
Leder  Ivar G. Karlsen,  Innovasjon Norge  
Marianne Rieber-Mohn, Oslo kommune 
Trond Løfsgaard, Fylkesmannens landbruksavdeling 
Erik Brodin, Aker og Oslo Bondelag 
Jo Arne Ødegård, Oslo og Akershus Bonde- og Småbrukarlag 

Juryens begrunnelse: 
“Årets vinner i Oslo oppfyller på en god måte kriteriene som er satt for prisen. Vinneren er innovativ ved 
at de utnytter alle gårdens ressurser og gårdens beliggenhet på en forbilledlig måte. Kandidaten er 
kreativ og utnytter gården på nye måter slik at den kommer samfunnet mest mulig til nytte. Eierne 
ønsker å ha et større fokus på sosialt entreprenørskap og skape en bærekraftig virksomhet. Gården er 
bygget opp til å bli “en levende gård midt i byen” som er åpen for lokalbefolkningen.  På gården er det 
bygget opp en virksomhet rettet mot bla Inn på tunet og produksjon, videreforedling og salg av egne 
landbruksprodukter. Kandidaten har fokus på miljøvennlig og bærekraftig landbruksdrift og selger sine 
produkter og tjenester til et lokalt marked. Vinneren har oppnådd god lønnsomhet, de satser på 
landbruket som en levevei og sysselsetter totalt 15 personer gjennom 5 årsverk Kandidaten har gjennom 
engasjement, kreativitet og gjennomføring av ideer og samarbeid med mange aktører bygget opp en 
bærekraftig virksomhet på gården som har positive ringvirkninger for lokalsamfunnet. “ 
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