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Vi bygger en grön och  
nära storstad



Stadsbruk Göteborg



Från pallkrage till hektar 
 

Stadsbruk Göteborg är ett nytt sätt att odla i staden. Göteborgs Stad 
har ett politiskt uppdrag att utveckla jordbruksmarken för ekologisk 
matproduktion. Göteborgs Stad vill kunna erbjuda göteborgaren en 
möjlighet till odlingskarriär, från pallkragen till hektaren. Stadsbruk 
Göteborg ska skapa arbetstillfällen och bidra till en grön, ekologisk och 
nära storstad.  
 
Stadsbruk Göteborg föddes ur Vinnova projektet ”Stadsbruk” där målet 
är att skapa ett nationellt nätverk och hitta modeller för kommersiell 
odling i och omkring staden på ett ekonomiskt, ekologiskt och håll-
bart sätt. Projektet pågår till och med augusti 2016 i samarbete mellan 
huvudpartnerna Malmö stad, SLU Alnarp och Xenofilia. Stadsbruk 
pågår parallellt i fyra städer, Malmö, Göteborg, Växjö och Kristianstad. 
Stadsbruk Göteborg är numera en del av Göteborgs Stads ordinarie 
verksamhet. Planen är bland annat att privatpersoner och professionel-
la odlare ska kunna odla i Göteborg och att verksamheten på sikt ska 
skapa fler jobb. 
 
 
Bli bonde i stan! 
 

Vi tror att det finns många duktiga trädgårdsmästare, stadsodlare, 
kolonister, självhushållare och balkongodlare som skulle vilja testa att 
skala upp och odla kommersiellt eller kollektivt tillsammans med andra 
i Göteborg. 
 
I Stadsbruk Göteborg kartläggs ledig mark som lämpar sig för större 
odlingar med kommersiell eller kollektiv karaktär. Vi tittar på förbätt-
ringar såsom markförberedning, stängsling och vattenförsörjning och 
matchar marken mot intresserade aktörer. Vi är med och initierar odlar-
nätverk och står för vissa utbildningsinsatser. 
 
Ett krav som ställs är att odlingen sköts enligt ekologiska principer och 
att det på sikt ska certifieras. Det ska även finnas en tydlig affärsidé eller 
en tydlig organisation kring en tillsammansodling. 
 

Stadsbruk Göteborg
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Vill du leva ut dina odlingsdrömmar?  
Eller har du konkreta idéer?  
Tveka inte att kontakta oss!

Martin Berg    
martin.berg@fastighet.goteborg.se 

Elsa Ogalde
elsa.ogalde@fastighet.goteborg.se

#stadsbrukgbg


