


Visjonen  
«Lystgården skal dyrke  

kunnskap og inspirasjon  
om bærekraft og matglede.”



SKOLE 
Inspirere & skape endringsagenter 

EDUTAINMENT 
Lystig & meningsfylt. Utdanning og underholdning

STORHUSHOLDNING 
Inspirere & skape endringsagenter

LYSTGÅRDENS KULTURSCENE 
Blott til lyst

NABO 

SAMFUNNSUTVIKLING



EDUTAINMENT 
Lystig & meningsfylt. Utdanning og underholdning

Matkurs til privatpersoner. Husmorskolen 2.0
Matkurs for voksne 
Mål: Gi inspirasjon og kompetanse for hvordan man kan 
høste og bruke sesongens råvarer.


I praksis: Gi inspirasjon og kompetanse for hvordan man kan høste og bruke 
sesongens råvarer. Vi videreutvikle kursene Bærekraftige liv har innenfor 
konseptene: Reskilling, Sesong, Vegetar:  Partering, pølselaging, fermentering, 
flatbrød, safting, sylting, supper, ølbrygging osv. 


Matkurs til barn 
Mål: Skape forståelse for jord til bord tankegang. 

Mat, bærekraft og utvide smaksuniverset.

I praksis: Kurs med ulike tema. Krysskobling av tradisjonsmat og tacogenerasjonen. 
«Barnas restaurant» (barnas foreldrene blir invitert til å komme å spise på maten).


Eks på samarbeidparter 

Hanne Frosta 
Gunnar Nagell Dahl 
Erik Halvorsen 
Petter Beyer 
++ byens kokker 
Matbyen Bergen 
Matkollektivet 
Folkelig 
Nofima 



Matkurs til næringslivet

EDUTAINMENT 
Lystig & meningsfylt. Utdanning og underholdning

Mål: Gi inspirasjon og kompetanse for hvordan man kan 
høste og bruke sesongens råvarer.

Dessuten gi næringslivet et meningsfylt og sosialt 
byggende konsept.


I praksis: Bedrifter kjøper et arrangement som f.eks innbærer å partere hver sin 
villsau eller lage pølser som ender med et måltid sammen.

Eks på samarbeidparter 

Klimapartner 
ImpactHUB Bergen 
Hanne Frosta 
Gunnar Nagell Dahl 
Erik Halvorsen 
Petter Beyer 
++ byens kokker 
Matarena 
Matbyen Bergen 
Matkollektivet 
Folkelig 
Nofima



EDUTAINMENT 
Lystig & meningsfylt. Utdanning og underholdning

Dyrkningskurs
Mål: Inspirere og lære folk hvordan de selv kan dyrke 
litt av sin egen mat - større forståe lsen for bondens 
arbeid - vilje til å kjøpe lokalt. 

I praksis: Kurs i hvordan lage kjøkkenhage, jordforbedring, gjødsling, ulike 
sorter. Nybegynner og viderekommende. 

Hobbygartneren 
Mål: Inspirere og lære bort til folk som har et ønske om 
å grundigere forståelse av prinsipper for dyrking. 
I praksis: Kurs i samarbeid med f.eks Sogn jord- og hagebruksskole. Kan ha 
en varighet på 2-3 dager. 

Urbant Landbruk
Eks på samarbeidparter 

Sogn jord- og hagebruksskole 
Stend  
Myklestad gård 
Høgskolen i Bergen 
TagTomat 
Nabolagshager 
Fylkesmannens landbruksavdeling 
Bergen kommune landbruksetaten 



Skole
Undervisning 
Mål: Skape forståelse for jord til bord tankegang. 

Mat, bærekraft og utvide smaksuniverset.

I praksis: Undervise 6. klasser etter modell og pedagogisk opplegg fra Geitmyra 
matkultursenter. Skoleplassene må være finansiert av Bergen kommune og de med 
å velge skoler der 6. klassene får undervisning i Lystgården. Geitmyramodellen 
består av undervisning mandag-torsdag der elever med lærer(e) kommer til 
Lystgården. Fredag kommer undervisningsansvarlig på besøk til elevenes skole, 
ser på matpakkene og samtaler, oppsummerer undervisningen. Det vil være 
naturlig å knytte undervisningen også opp mot Matskogen. 


Endringsagenter mot Mat- og helselærere 
Mål: Gi inspirasjon og kunnskap til lærere slik at de blir 
endringsagenter på sine skoler.  Både i forhold til kollegaer 
og elever. 

I praksis: Invitere til 1-2 dagers kurs som er del finansiert av Bergen kommune.


Skolehager. Koble skoler/barnehager med 
omsorgsinstitusjoner 
Mål: Skape forståelse for hvor maten kommer fra og 
arbeidet som kreves. Legge til rette for samarbeid mellom 
flere generasjoner, skape møteplasser med samhandling og 
fellesskap.

I praksis: Finne, koble, istandsette parter til å inngå samarbeid og utvikle felles 
skolehager/takhager osv.  Det vil være naturlig å knytte undervisningen også opp mot 
Matskogen. 


SKOLE 
Inspirere & skape endringsagenter

Eks på samarbeidparter 

Geitmyra matkultursenter 
Folkelig 
Matarena 
Bergen kommune 
Matbyen Bergen 
Høgskolen i Bergen 
Folkehelsesenteret 
Lanbruksdirektoratet 
Matskogen



STORHUSHOLDNING 
Inspirere & skape endringsagenter

Storhusholdning. Kjøkkenløftet 
Mål: Motivere offentlige kjøkken til å lage mat fra 
bærekraftige råvarer. Fra avfôring til mat med kjærlighet og 
smak laget fra bunnen av.  

I praksis: Situasjonsanalyse må legge til grunn for hvor Lystgården kan gå inn å 
påvirke med størst effekt. F.eks kan eldresentre vi allerede har et naturlig samarbeid 
med i nabolaget være aktuelle for pilot.  
Eller kan et evt arbeid med dette satsningsområdet bestå av å jobbe mer strukturelt med 
påvirkning og motivering.

Eks på samarbeidparter 

København Madhus 
Debio Info 
Fylkesmannens landbruksavdeling 
Bergen kommune/ 
Matbyen Bergen 
Folkehelsesenteret 
Høgskolen i Bergen 
Landbruksdirektoratet 
Nofima 
ØQ



EDUTAINMENT 
Lystig & meningsfylt. Utdanning og underholdning

Salong 
Mål: Skape en sosial, tilbakelent arena rundt et 
tema.


I praksis: Billettsalg. Vert/vertskap legger til rette for dialoger ut i fra 
tema/gjest osv. 


Pop-up restaurant 
Mål: Fellesskap rundt langbord. Folk kan komme 
alene. Få en lokalmat opplevelse. Framheve 
sesongmat.


I praksis: En meny, kokk og råvarer (bonde) markedsførers. Et oddetall 
av billetter selges (signaleffekten ved å kunne komme alene). Max 3 
billetter pr pers. Det kan f.eks gjøres variasjoner med en kjendis kokk 
og «urørt» kokk, at bonden/produsenten er med. Salg av hans råvarer i 
etterkant osv. 


Søndagsbuffet 
Mål: Voksne og barn kan komme å spise middag 
innenfor en fleksibel tidsramme. Møteplass.


I praksis: Konseptet kan være bygd opp rundt gamle mattradisjoner. 
Hva spiste bestemor til søndagsmiddag? Kanskje kan unge 
musikktalenter underholde? Eller tema kan være «gått ut på dato», dvs 
fokus på kasting av mat ved at man får matvarer fra butikker som har 
gått ut på dato.

Eks på samarbeidparter 

Hanne Frosta 
Gunnar Nagell Dahl 
Erik Halvorsen 
Petter Beyer 
++ byens kokker 
Matbyen Bergen 
Matkollektivet 
Matbutikker mht til matvarekasting 
Operagården 

Fru Grieg



LYSTGÅRDENS INTIMSCENE 
Blott til lyst

Kulturarrangement

I praksis: I samarbeid med ulike kulturaktører vil Lystgården tilby 
intimkonserter, fortellerkvelder osv. Det kan være ulike varianter, og med 
kunstutrykk i kombinasjon med våre øvrige arrangementer som f.eks. 
Salong.

Eks på samarbeidparter 

Festspillene 
Troldhaugen/KODE 
Griegakademiet 
Domkantor 
Private musikk og kulturpersonligheter 

Mål: Åpne opp Griegs sommersted for publikum.

Gi Bergen en ny intimscene i historiske omgivelser.




Kontorlokaler 
Mål: Bygge et fagmiljø. Skaffe stabil inntektskilde

I praksis: Leietakere må være en aktør som kan bidra inn i arbeidsfeltet til Bærekraftige liv og Lystgården. Eks. DebioInfo, Hagelaget, 
Klimastiftelsen.


Møtelokaler næring  & offentlig 
Mål: Tjene penger på utleie til næringsliv og det offentlige, samtidig som de blir kjent med 
Lystgårdens konsept


I praksis: Leie ut til minikonferanser, møter og representasjonslokaler.


Møtelokaler lag og foreningeger 
Mål: Fylle huset med temaer innen for samfunnsutvikling, kultur og det grønne skiftet


I praksis: Bærekraftige liv lokalforeningen på Landås, andre lag og foreninger som vi ønsker samarbeid med. 


Selskapslokaler 
Mål: Gi allmennheten tilgang til de historiske lokalene og skape en stabil inntektskilde

I praksis: Utleie til konfirmasjon, bryllup, jubileum osv. Utleiepris kan kobles mot om det er medlem av venneforeningen/har folkeaksje. 
Evt. catering må være et bærekraftig alternativ. Matkollektivet kan også kobles inn her. 


UTLEIE 
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LANDÅS LYSTGÅRD 27.11.2013  1. etasje   Alt.A innvendig heis
STATUS: Ny bruk at fredet bygning som idag er ibruk som prestebolig. Skisseprosjekt i oppdrag fra "BÆREKRAFTIGE LIV PÅ LANDÅS" . Team Bergen ved siv.ark Yngve Brakstad  - www.linkarkitektur.no

50,8 m2

18,5 m2

13,9 m2

7,9 m27,9 m2

19,1 m2

29,2 m2

28,7 m2

18,4 m2

11,1 m2
4,2 m2

1,4 m2

1,4 m2

3,9 m2

SALEN

"MØTEPLASSEN"

Hovedinngang
og adkomst

Gårdsplass

Hageutgang

Cafe
kjøkkenet

Møterom\salong

Salong

BibliotekHagestue

Forstue

G
ar

de
ro

be

Kurskjøkken

Ny hovedinngang

Utendørskjøkken
Kjøkken og prydhage og drivhus

= Rom ibruk som idag

= Nytt tiltak

= Ny bruk i uendret rom

Entre

= Nye WC

Heis Trapp

Garderobe

Garderobe

Lager

Kjøl

Lager

Bygg idag Vist gjennom ekisterendetegninger: "Oppmålt av Gamle Bergen" datert 14.04.1978  Peter Andersen, Johan L.Andersen , Kjell H.Irgens og Irgens
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Nasjonalt senter for Bærekraftige liv (navnet i støpeskjeen)

Mål: NABO skal være en katalysator for livskraftige, 
smarte, grønne nærsamfunn der det er godt å bo. Vi 
bygger de nabolagene vi drømmer om å leve i. 

I praksis:
Nabo vil være en del av Lystgården med virksomhet rundt tema forbruk, 
transport, energi, økonomi mat osv. Nabo skal bidra til at det etableres flere 
grønne nabolagsnettverk.  Jobbe med erfaringsdeling og 
kunnskapsformidling på tvers av lokalsamfunn. Styrke kunnskap om 
lokalsamfunnets rolle i grønn omstilling. Og ikke minst styrke dialogen mot 
myndigheter, forskningsmiljøer og næringsliv

Det vil handle om å arrangere workshops, delta på konferanser, koble 
aktører, gründervirksomhet og nye arbeidsplasser innen for det grønne 
skiftet og lokalsamfunnsutvikling.

Nabo

NABO 



Mål: Ta vare på og videreutvikle Landås hovedgård i 
henhold til vernestatus og i samarbeid med 
vernemyndigheter

Eiendommen

EIENDOMMEN 

Samarbeid andre

• Fortidsminneforeningen 
• Gamle Bergen (Bymuseene) 
• Universitetet - historiske hagen 

Fond

• Kulturminnefondet 
• Uni Stiftelsen 
• Gjensidigestiftesen 
• Kavliefondet 
• Eckbo Legater 
• Anders Sveaas 
• Stordalen foundation 

Offentlig samarbeid og fond

• Byantikvaren 
• Fylkeskonservatoren 
• (Riksantikvaren) 
• Kulturminnefondet 
• Freda kulturminne i privat eie, kulturmiljø og kulturlandskap. 

Statsbudsjettet kap 1429 post 71.



Internasjonal kontaktflate 

Nasjonal kompetansebærer

Regional møteplass

Lokalt laboratorium

BL	Landås

Fru	Grieg

Grønn		
frivillighetssentral

Parsellhage

Lokale	
arrangement

Matkollektivet

Undervisning,	
barn	og	voksne

Kultur-
arrangement

Pop-Up	
restaurant

Events	og	små	
konferanser

Konferanser	og	
historiefortelling

Kursing	av	
nettverket

NABO	–	Nasjonalt	senter	
for	bærekraftig	omstilling

Dokumentasjon,	
erfaringsbærer



Formål for stiftelsen Lystgården 
Stiftelsens formål er å skape en møteplass og et felles samfunns laboratorium der 
næringsliv, forskere og offentlige aktører møter sivilsamfunnet, for å økte takten og skape 
effektfulle endringer mot det grønne skiftet.  
Lystgården skal være arena for tema knyttet til bærekraftige løsninger innen mat, forbruk, 
transport, økonomi, energi og langsiktig samfunnsutvikling. Mat vil ha et særlig fokus. 
Aktivitetene i huset, skal gjenspeile formålet både i valg av samarbeidsaktører, 
konferansepartnere, matservering og øvrige arrangement.  
Husets særegne historiske, og kulturelle kvaliteter skal løftes frem gjennom driften av huset. 

FORMÅL 


