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Nätverket Urban Mat bjuder in till  

Mat för framtiden - Fältdag 12 juni 

Göteborg har positionerat sig långt fram när det gäller stadsodlingsfrågor.  

På sista nätverksträff innan sommaren får vi chans att se och höra om vad som 

faktiskt sker i praktiken. Annette Gustavsson och Martin Berg från 

Fastighetskontoret tar med oss på en fältdag bland Göteborgs odlingsmarker. Häng 

med på en dag om mat för framtiden!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Runt om i västvärlden sker rörelser för urban matproduktion i form av odling och djurhållning 

i och runt städer. Nya spännande metoder och affärsmodeller utvecklas och det sker 

samarbeten mellan aktörer från olika sektorer på lokal, regional, nationell och global nivå. Vi 

vet att det som är på gång i Göteborg inte är en isolerad händelse utan en rörelse som är här 

för att stanna. Det framkommer tydligt med olika projekt och arbeten som är igång såsom 

Stadslandet, Refarm, Stadsbruk och Stadsjord.  

 

Ekologisk matproduktion på stadens mark har varit en inriktning i Göteborgs stads budget i 

flera år. Staden har tagit fram en handlingsplan för ökad självförsörjningsgrad genom odling 

och djurhållning på kommunens mark (bifogad). I planen framgår att ökad 

självförsörjningsgrad måste ses utifrån ett helhetsperspektiv. Den 12 juni får vi se några 

exempel på hur Göteborgs Stads fastighetskontor förvaltar uppdraget Stadsnära Odling. 

Dagen täcker in allt från exempel på bostadsnära odling till kommersiell odling och jordbruk 

på kommunens mark.  

 

Urban matproduktion har många värden. Det är dels en fråga om matsäkerhet – att säkerställa 

att vi har tillräckligt med mat vid eventuella nödsituationer och att vi på sikt minskar vårt 

beroende av det globala matsystemet. Det finns också ett pedagogiskt värde i att maten blir 

mer synlig i och runt staden – för ökad förståelse för hela kedjan från jord till bord och för hur 

maten produceras. Urban matproduktion har också chans att bidra till ökad delaktighet och 

sammanhållning i och runt staden, om människor ges förutsättningar att ta en aktiv roll i det 

lokala matsystemet, utbyta kunskap och dela på resurser.  

 

Samtidigt väcks en mängd frågor. När den svenske lantbrukaren har svårt att få ihop sin 

ekonomi, hur kan då den småskaliga matproducenten som finns i de områden vi ska besöka 

överleva? I en av testbäddarna i Stadslandet Göteborg ska förutsättningarna för att upphandla 

lokalt producerad mat till skolköken undersökas - är det upphandlingen i sig som är 

utmaningen eller ligger utmaningen i att få tag i någon som vill sälja till en skola och finns det 

tillräckligt med lokal mat? Är den lokala maten alltid hållbar? Det är frågor vi tillsammans 

kan beröra när vi träffas den 12 juni.  

 

Välkommen till en spännande dag på fältet! 

  



 

Program för dagen 

08:30 Samling vid Gamla Renströmska sjukhuset (i slutet på Sanatoriegatan)  

Annette och Martin tar oss med på en runda bland växthusen och odlingslotterna. 

 

Besök på Bergums mellangård, Olofstorp  

Här får vi träffa en eller flera av odlarna, för att höra om olika affärsmodeller och hur det 

fungerar att odla kommersiellt i Göteborg. Vi rundar av med fika innan vi åker vidare till 

nästa stopp. Vi bjuder på fikabröd men ta med egen kaffetermos!   

 

Lunch på Lärjeåns Kafé och Trädgårdar  

Här äter vi lunch. Gunilla Almered Olsson ger en inramning till vad vi sett och hört under 

förmiddagen och sätter urban matproduktion i ett globalt sammanhang. 

 

Promenad genom Lärjeåns naturreservat  

Efter lunch promenerar vi till nästa stopp, genom det område som i Stadslandet Göteborg 

kallas för Angereds testbädd.  

 

Besök på Angereds gård 

På nätverksträffen i februari fick vi besök av Jan Andersson som ska leda arbetet med 

Naturbruksskolan i Angered. Nu gör vi ett besök på Angereds gård där Naturbruksskolan 

öppnar till hösten. Här avslutar vi dagen med en summerande diskussion. 

 

16:00 Angereds centrum  

Vi avslutar vid Angereds centrum där det finns möjlighet att ta sig hem med kollektivtrafiken. 
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Praktisk information  
DATUM:  

Tisdagen 12 juni, 8:30-16:00 (lunch ingår) 

 
PLATS:  

Samling på parkeringsplatsen vid entrén till Gamla Renströmska sjukhuset, i slutet på Sanatoriegatan. 
Närmaste spårvagnshållplats Göteborg Sanatoriegatan. 

 

Dagen avslutas vid Angered Centrum. 

 

Du tar dig till och från Fältdagen på egen hand, men mellan stoppen tar vi oss till fots och med 

abonnerad buss.  

 
FÖR VEM:  

Antalet platser är begränsat. Fältdagen är i första hand för deltagare i nätverket Urban Mat, men andra 

är välkomna i mån av plats.  

 
ANMÄLAN:  

Du anmäler dig via följande länk: 

www.anpdm.com/public/event/RegistrationForm/414B59427041455D477640 

senast 15 maj. 

 

OBS anmälan är bindande!  

Avanmäl dig till sanna.isemo@chalmers.se om du får förhinder så att någon annan kan få din plats.  

 
KONTAKT 

Vi frågor eller funderingar kontakta 

 

Annette Gustavsson, Fastighetskontoret Göteborg Stad 

Telefon: 031-368 11 19, e-post: annette.gustavsson@fastighet.goteborg.se 

 

Sanna Isemo, Mistra Urban Futures 

Telefon: 0731-40 54 52, e-post: sanna.isemo@chalmers.se  

 

 
ÖVRIGT 

Nätverksträffen är kostnadsfri. Lunch och fika ingår, men vi ber dig ta med egen dryck (t.ex. en 

termos med kaffe) till förmiddagsfikat. 

 

Kläder efter väder och oömma skor – tänk på att vi ska ut på fältet! 

 

Fältdagen arrangeras i samarbete mellan Göteborgs stad, Stadslandet Göteborg och Mistra Urban 

Futures.  
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