
Grön Produktion
Odla mat och jobb i staden

Grön Produktion syftar till att skapa 
förutsättningar för stadsodling med ekonomisk 
bärighet i och omkring staden. Projektet drivs 
av Mistra Urban Futures 2013-2014 och är 
finansierat av Delegationen för hållbara städer. 

Projektet Grön Produktion ska bygga kunskap 
och bedriva research genom att samla viktiga 
aktörer runt ett antal fokusprojekt inom området. 

Målet med dessa fokusprojekt, förutom att samla 
kunskap och skapa nya kontaktytor, är att de kan 
utveckla ett antal innovativa stadsodlingsprojekt 
och affärsidéer i och omkring staden.

Under projektets första år har en kartläggning 
av aktörer kopplat till urban odling och jordbruk i 
Göteborg utförts. Genom denna karläggning har 
centrala aktörer och nätverk identifierats och dessa 
har involverats i arbetet i syfte att tillsammans 
identifiera fokusprojekt:

1) Utbildning  
2) Nya affärsmodeller för stadsjordbruk
 
Under projektets andra år kommer kunskapen inom 
dessa två fokusprojekt att fördjupas och utvecklas.

> Läs mer om projekten på nästa sida.



Fokusprojekt Utbildning
– för att främja matproduktion och 
entreprenörskap i Göteborg med omnejd

Utbildning kring matproduktion och entreprenörskap 
är en viktig pusselbit i stärkandet av de ekonomiska 
förutsättningarna för lokal mat. 

Projektet Grön Produktion  bidrar genom att 
leda en process och plattform där olika aktörer 
tillsammans konkretiserar utbildningsinitiativ 
kopplat till matproduktion och entreprenörskap 
i Göteborgstrakten.

Fokusprojekt Nya Affärsmodeller
– för att främja stadsnära 
matproduktion och entreprenörskap

Grön Produktion undersöker alternativa ekonomier 
och nya affärsmodeller som ett sätt att etablera 
relationer mellan producenter och konsumenter 
och därmed skapa ekonomisk bärkraft för lokalt 
producerad mat i staden med omnejd. 

Projektet samverkar med Länsstyrelsen runt frågan 
om Andelsjordbruk, eller Community Supported 
Agriculture som det kallas internationellt. 
  Grön Produktion undersöker också olika möjliga 
lösningar för samverkan mellan näringsliv och 
aktörer inom urbant jordbruk.

Andelsjordbruk 
Sara Danielsson
sara@designstories.se, 0737 - 00 43 63 

Utbildning
Martin Berg
kajmartinberg@gmail.com, 0704 - 45 40 12 

Samverkan näringsliv/aktörer urbant jordbruk
Johanna Andersson 
johanna.andersson@ivl.se, 031 - 725 62 12 

www.mistraurbanfutures.org/sv/projekt/
grön-produktion-odla-mat-och-jobb-i-staden

Är du intresserad?

Projektet leds tillsammans av Chalmers tekniska 
högskola, IVL Svenska Miljöinstitutet, Studie-
främjandet och Länsstyrelsen. 

Samarbetspartners: Pilotprojektkontoret, Stads-
jord, Göteborgs Stad (genom Utveckling Nord- 
ost, Fastighetskontoret och Miljöförvaltningen), 
samt Changemaker.

Projektet har beviljats ekonomiskt stöd från 
Delegationen för Hållbara städer
Projektperiod: jan 2013 - dec 2014


