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Hva handler urbant landbruk om? 

• Miljø og klima 

• Matsikkerhet 

• Felleskap 

• Integrering 

• Brukermedvirkning 

• Entreprenørskap 

• Folkehelse 
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«En av deltageren sa: 

Parsellhagen er det beste som 

har skjedd i den tiden jeg har 

bodd her. Spesielt sommerfesten 

med så mange hyggelige 

mennesker som ble kjent, vi 

spiste god mat og snakket 

sammen, det var det beste som 

har hendt meg i Norge» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hovedmål: Spirende Oslo 



Bymiljøetatens arbeid i 2017 

•  Over 100 nye prosjekter støttet av Oslo kommune 

•  Ny tilskuddsordning for urbant landbruk – 2. mill. 

•  Satsning på pilotprosjekter – 1. mill. 

•  Nettside for urbant landbruk 

•  Skilting av nye tiltak: Spirende Oslo 

•  Digitalt klikkbart kart for UL – prosjekter (kommer) 

•  Satsning på intern kompetanseheving 

 

 

 



Tilskuddsordning for urbant landbruk 

•  2. millioner delt ut 

•  Ca. 200 prosjekter søkte om 12.  

millioner 

•  65 borettslag og sameier fikk støtte 

•  Fokus på utvikling av bærekraftighet 

og sosiale møteplasser 

• Berører min. 3500 boenheter 

• Over 1000 nye dyrkingskasser 
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Pilotprosjekter 

• Ca. 20 prosjekter støttes med 1 mill. samlet 

• Prosjekter som kan inspirere flere og som har praktisk 

overføringsverdi (forskning og utviklingsprosjekter) 

•  Krav: innovative, når ut til mange, mulighet for 

erfaringsuthenting mm. 

 



Stovner videregående skole 

• Ønsker å bli grønn, bærekraftig pilotskole 

• Bygge opp uteklasserom/ skolehage 

• Ønsker på sikt å tilby programfag i bærekraftig utvikling og 

miljø 
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GRO Hydroponics AS 

Freight farm 

• Plasseres på Filipstadkaia i midten av november 2017 

• Daglig bemanning, omvisninger og arrangementer 

• Skal selge til lokale restauranter og ha åpent utsalg av salat 



Eksempelbilde fra annen Freight farm 



Grønlands flytende hage 

• Produktive- og formidlingsrettede tiltak for alle brukere av Akerselva 

• Nærmiljøprosjekt initiert av Hersleb vgs. + samarbeidspartnere 

• Bygges vinteren 2017, settes ut 2018 

• (NB! Eksempelbilde) 



7 millioner til urbant landbruk i 2018 
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