
Andelsjordbruk 
  CSA Stackvallen

Kom och lyssna på Tobias De Pessemiers erfarenheter av andelsjord-

bruk, både i Sverige och i andra länder. På gården Stackvallen utanför 

Oskarshamn har familjen startat en grönsaksodling där konsumenter 

kan köpa en årsprenumeration i förskott och sedan plocka de grönsaker 

de vill ha under säsongen.

Länsstyrelsen och Mistra Urban Futures projekt, Grön Produktion bjuder 

in till en temakväll kring Andelsjordbruk eller Community   Supported 

Agriculture som det kallas internationellt. 

Ett nytt andelsjordbruk har startat i Sverige 2014 
  CSA Stackvallen - vi odlar, du skördar

Martin Berg 

Grön Produktion Mistra Urban Futures 

martin.berg@studieframjandet.se, 070 4454012

Lina Wejdmark

Länsstyrelsen Västra Götaland

lina.wejdmark@lansstyrelsen.se, 070 3762189

Välkommen!
ONSDAG 26 NOVEMBER KL. 17-20

Café Planet - Ekocentrum 
Aschebergsgatan 44 (Kapellplatsen)

Kaffe och macka finns till självkostnadspris



Vad är andelsjordbruk?
Andelsjordbruk eller Community Supported Agriculture (CSA) är ett part-
nerskap mellan lantbrukare och konsumenter, där ansvar och risker men 
också skörden delas. Andelsjordbruk bygger på ett delat åtagande för 
att stötta ett mer lokalt och rättvisare jordbrukssystem ett som tillåter att 
småbönder fokuserar på ett bra jordbruk samtidigt som de driver produk-
tiva och lönsamma företag utan mellanhänder. Risken i produktionen 
minimeras genom att man odlar en mångfald av grönsaker.  
Miljöriktig och närproducerad mat!

Om CSA Stackvallen
STACKVALLEN i Krokshult odlar till självplock. Kunden köper en andel 
i årets skörd och leveranserna startar vid månadsskiftet maj-juni. 
Skördeandelen betalas senast i februari före säsongen. Vi bestämmer 
tillsammans vad som ska odlas. Varje deltagare kan plocka de grön-
saker de behöver för färskt bruk två gånger i veckan. I vårt sortiment 
finns över 100 olika sorters grönsaker. Vi har med de flesta grödorna 
– bladgrönsaker, sallad, kål, rotfrukter, lök, baljväxter, gurkväxter, 
tomat, aubergine, paprika och sockermajs – men vi odlar inte potatis 
för CSA-deltagarna. 
Deltagaren ansvarar själv för skörden. Varje vecka listar vi de grön-
saker som kommer att finnas tillgängliga och vi markerar de grönsak-
erna med en flagga på fältet. Från de tillgängliga grödorna kan du 
sedan välja de grönsaker som du vill skörda enligt våra instruktioner. 
Utbud och kvantitet varierar. Vi hjälper till med receptförslag.
Hemsida: www.stackvallen.se, www.andelsjordbruk.se


