
Økologisk 
Norge

Bli med i et 
andelslandbruk!

Få mer informasjon og finn
et andelslandbruk nær deg på

www.andelslandbruk.no
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Lokale ferske matvarer, 
ofte økologiske, som 
for eksempel
grønnsaker, urter, 
frukt, bær, kjøtt, egg, 
honning og blomster.
Noen steder høster 
du selv, mens andre 
har utlevering på 
drop-punkter.
Mange andelslandbruk 
inviterer også til 
sosiale arrangementer 
og tilbyr ulike kurs.

DU FÅR DU BLIR DU BIDRAR
Del av et flott 
fellesskap med 
mennesker i alle aldre.
Inspirert til å lage sunn 
mat av sesongens 
råvarer. 
Involvert i matproduk-
sjon og lærer mer om 
hvordan vi kan ta vare 
på den viktige matjorda.

Til å sikre at bonden
får en trygg omsetning 
av sine produkter.
Med arbeidsinnsats 
- hvordan og omfang 
varierer fra andelsland-
bruk til andelslandbruk.
Til å styrke lokal matpro-
duksjon og et bærekraf-
tig norsk landbruk.

VISSTE DU AT?

Det første andelslandbruket i Norge ble
etablert i 2006. I starten av 2019 var 
rundt 80 andelslandbruk i drift. Disse 
befinner seg fra Tromsø i nord til Lyngdal 
i sør. Noen har rundt 10 andeler 
- de største har opp mot 400 andeler.

GRUNNPRINSIPPER
FOR ANDELSLANDBRUK

1. Dialog om landbruksdriften
2. Gjennomsiktig økonomi
3. Delt avling, delt risiko
4. Involvering av andelshaverne
5. Bærekraftig landbruksdrift

Andelslandbruk er en unik mulighet til å
produsere mer av maten din i fellesskap med andre.

Andelslandbruk er et langsiktig samarbeid mellom deg
og de som produserer maten din. Dere deler på ansvaret,

risikoen og avlingen - ofte for ett år om gangen.

HVA ER ANDELSLANDBRUK?

BLI MED! Fo
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