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Att börja från noll

Januari 2019: Den snöiga starten för en svensk

Market Garden, inplanerad i en gammal kalvhage vid 

Angereds Gård ca 15 km från Göteborgs centrum. 

Med en Projektledare/Stadsbonde anställd på 75% 

och en investeringsbudget på ca 200 000 kr har 

denna kalvhage under tre odlingssäsonger

genomgått en förvandling. Det som från början var 

en gräsbeväxt, hårdpackad lerjord har omvandlats till 

en högproduktiv småskalig grönsaksodling med 

permanenta, mylliga odlingsbäddar.

Denna lilla hage producerar nu över 3000 kg 

grönsaker per säsong från ca 700 m2 effektiv

odlingsyta, med en potentiell dubblering av 

skördevolymen. 

Detta EU-finansierade pilotprojekt har visat att en

Market Garden: 

• Framgångsrikt kan etableras på kort tid, med rätt

kunskap och en liten (men viktig) budget.

• Kan producera samma mängd grönsaker eller

mer jämfört med en storskalig ekologisk

grönsaksodling.

• Relativt enkelt kan införlivas in en kommuns

utbildnings- och skolmatssystem.  
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Mission
”The Model Farm is a highly productive small scale 

farm unit, providing food and education”.  

Check!

- - - - - - - - - - - - -

Vision
”By showcasing both the farming and business 

model behind a sustainable and successful small 

scale farming enterprise, the Model Farm will serve 

as a driver for the integration of regenerative farming 

practices in the continuous evolution of urban and 

rural multifunctional landscapes”.

Affärsmodellen för Modellodlingen var från början 

tänkt att spegla den privata sektorn, men eftersom 

Göteborgs Stad har drivit projektet blev det istället en 

kommunal affärsmodell som utforskades. Visionen 

har fått liv, men inom en oväntad sfär. 
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Att stödja småskaliga grönsaksodlare

Inom Sverige och EU saknas data och statistik för

småskaliga grönsaksodlare vad gäller arbetstid, 

odlingsplanering, skördevolymer, investeringsbudget

mm.

Hur ska någon som vill starta en odlingsverksamhet

kunna ta kloka beslut om de inte har tillgång till 

relevant information?

En viktig pusselbit i detta projekt har därför varit att

samla detaljerad information kring uppstarten av en

Market Garden

Detta inkluderar data gällande: 

• Timing av varje arbetsmoment

• Budget för verktyg, material, fröer etc

• Odlingsplanering

• Skördevolymer per gröda och m2

Denna data ska nu bearbetas för att sedan 

publiceras som en slutrapport i form av en handbok. 

Handboken riktar sig till den som vill starta en

kommersiell odling men också till stadsplanerare m fl

vilka kan använda den som ett underlag för att bättre

förstå en odlares behov.

Vad behövs för en lyckad start och drift?

2019 – 2020 – 2021
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Exempel på nyckeltal, 

3e odlingssäsongen

• 720 m2 effektiv odlingsyta

• >40 olika sorters grönsaker

• >3200 kg grönsaker skördade → 25000 portioner 

skolmat

• 19 veckors skörd, levererat till 8 lokala skolor och 

2 äldreboenden

• 180 000 – 280 000 kr i potentiella

försäljningsintäkter

• 1 Stadsbonde/Projektledare anställd på 75%, 30 

h per vecka

• Handledning av 6 st praktikanter

• >10 praktiska studiebesök med elevgrupper

• >10 guidade besök från civilsamhället

• Veckovisa uppdateringar på Instagram, >1000 

följare på @modellodlingen  

• Medverkan i radio, tidningsartiklar, magasin,  

poddar mm
2021
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Exempel på data

• Detaljerad odlingsplanering 

• Layout av permanenta bäddar med 

sådder/utplanteringar samt skörd 

markerat vecka för vecka
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The Model Farm

Vision 2025

”The Model Farm is active year round, serving as 

a central hub connecting seasonally active

satelite farms spread throughout the 

municipality. 

The Model Farm is delivering vegetables and 

educating new urban farmers, whilst also

providing know-how, plant material and tools to 

the satelite farms. 

The satelite farms are linked to nearby schools, 

delivering vegetables and functioning as 

pedagogical learning environments”.
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Modellodlingen

Kontakt och information:

Modellodling på Angereds Gård – Stadsnära Odling 

(goteborg.se)

Modellodlingen (@modellodlingen) • Foton och 

videoklipp på Instagram

https://stadsnaraodling.goteborg.se/modellodling-pa-angereds-gard/
https://www.instagram.com/modellodlingen/

