Nyhetsbrev för föreningen andelsjordbruk Sverige
våren 2018
Nu har föreningen funnits i dryg två år. Det kommer in nya medlemmar i en jämn ström.
Intresset för modeller där försäljning sker utan mellanhänder är stor och bredvid
andelsjordbruken växer även andra kanaler fram. En del använder sig av flera modeller
samtidigt t.ex. genom att ha andelssystem och samtidigt erbjuda produkter i en rekoring,
eller kombinera sitt andelsjordbruk med gårdsbutik. Kontentan är att vi är många som letar
alternativ med målet att bygga en matproduktion som är hållbar på alla plan. Vi är både helt
nya jordbrukare och etablerade gårdar som lägger om till att sälja hela eller delar av
produktionen inom andelsjordbruksmodellen. Men det är i princip bara en gård i föreningen
(och i Sverige?) som varit andelsjordbruk mer än fem år. Tillsammans vänder vi och vrider
på begreppet och undersöker hur modellen kan anpassas på våra gårdar.
Det som de allra flesta av oss har gemensamt är att det är vi som driver gårdarna som valt
andelsjordbruk som modell till skillnad från en del andra platser i världen där initiativet har
kommit från konsumenter. Men det börjar dyka upp konsumenter som letar ett
andelsjordbruk att ansluta sig till på platser det ännu inte finns något, så det kommer säkert.
Sedan föreningens start har vi jobbat med ett projekt med medel från Jordbruksverket om
korta livsmedelskedjor och lokala marknader. Vi fick medel som finansierat de träffar vi haft.
Därutöver ska vi producera en handbok för andelsjordbruk som är under uppbyggnad. Den
kommer ligga digitalt där vissa delar är offentliga och andra endast är tillgängliga för
medlemmar i föreningen. Ambitionen är att den ska fortsätta vara ett levande dokument efter
projektets slut. I projektet finns även pengar att utveckla hemsidan.
Den 17-18 februari träffades vi på Hornudden utanför Strängnäs. Vi välkomnades av Karin
och Mats som sedan många år driver gården med café/restaurang, boende, tomatodling och
frilandsodling. De startade med andelar 2017. Vi fick en visning runt gården som ingen ville
skulle ta slut.
På programmet stod presentation av arbetet som gjorts i de grupper som vi bildade på mötet
i februari 2017 vilka är kopplade till ämnen/kapitel i handboken. Därefter följde diskussioner
kopplade till dessa grupper och andra ämnen i ett open space (en modell för diskussioner
som tillåter alla närvarande att definiera ämnen och sedan kan alla cirkulera mellan olika
diskussioner).

Ett fokus under open space hamnade på hur vi vill att föreningen ska se ut och vad som
krävs för att vi ska kunna vara engagerade i den på lång sikt. Föreningen är fortfarande ny
och vi har inte setts så många gånger. Efter de träffar som vi haft har alla fått med sig väldigt
mycket inspiration och nya idéer. Idén om att även ses i lokala grupper kom upp och vi
började spåna på dem genom att sätta oss geografiskt. Vi är dock väldigt ojämnt spridda i
landet (än så länge).
Vi jobbar med fyra delar till handboken:
- Ekonomi och lönsamhet
- Marknadsföring och relationsbyggande
- Odlingsplanering
- Regler (livmedel mm)
Under helgen hade vi även årsmöte för föreningen och vi har delvis en nya styrelse. Vi
tackar varmt Charlotte Nycander som lämnar styrelsen och välkomnar Angelica Lorentzon
och Matilda Svahn som kommer med nya krafter. Därutöver har vi Anders Berlin, Klara
Mörk, Linda Isaksson, Maja Söderberg och Maria Danielsson i styrelsen.
Styrelsen tar med de ämnen och förslag som kommit upp under helgen och jobbar med dem
likt en verksamhetsplan under det kommande året.
Vi önskar er alla en rolig och givande odlingssäsong!
Hälsningar Styrelsen Andelsjordbruk Sverige
Vid pennan Linda Isaksson

