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Kystskogbruket med røtter i flerbruksdrift

Hvem er den moderne bonde?

Hvilke muligheter gir flerbruksdrift for treleverandørene?

Hvilke strategier er nyttige å bruke for robuste og 
bærekraftige løsninger?



Loen i Sogn og Fjordane cirka 1875. Foto: Axel Lindahl
https://norsktradisjonsmat.no/tradisjonsmatskolen/
artikkel/tradisjonsmat-fra-sogn-og-fjordane

https://norsktradisjonsmat.no/tradisjonsmatskolen/


Den 
moderne 
bonde....

Er kanskje ikke bonde, men gartner, sosialviter eller off-pist 
skiløper!

Vil gjøre en forskjell, bruke lokale forhold, historikk og 
tradisjoner. 

Er opptatt av eget og gårdens økologiske fotavtrykk.

Ønsker å formidle det som skjer på gården, lære bort 
kunnskap om mat, kretsløp, og naturen.

Har fokus på matkvalitet, lokale kretsløp, og dyrevelferd.

Er gründer og selvstendig næringsdrivende. Må ta viktige 
økonomiske valg. Jobb ved siden av og vil ikke gjøre alt selv!

Marit Lundby og Thomas Johannessen
Brånås Andelsgård



Dette fører til flerbruksdrift på ulike måter...

«It’s not the cow, it’s the how!»

Tore Jardar S. Wirgenes Bonde
Kronikk Nationen, 02.01.2020 

https://www.nationen.no/av/Tore%20Jardar%20S.%20Wirgenes/


(Frederica Miller og Alice Reite, 1993)



Leisner, Maianne. Villroser.  Tegning: «12 mål, hagejordbruk og industrijordbruk»

Vår tids flerbruksdrift – med gamle og nye kombinasjoner



Leisner, Maianne. Ville roser.  Tegning: 12 mål, hagejordbruk og industrijordbruk»

Vår tids flerbruksdrift– behov for variable bygg til drift



Leisner, Maianne. Ville roser.  Tegning: 12 mål, hagejordbruk og industrijordbruk»

Vår tids flerbruksdrift– tjenester i samspill med gårdsdrift



Gårdene involverer folk  - andelsgårder

https://www.andelslandbruk.no/kart/branas-andelsgard
https://www.facebook.com/Branasgard/

https://www.andelslandbruk.no/kart/branas-andelsgard


SSB

Kun 12 % er heltidsbonde

Idag er det 72 andelslandbruk,
Ca 50% av disse er registrert som 
økologiske.

Dette involverer ca 10 000 
mennesker som ønsker å delta i egen 
matproduksjon. Jevn økning av 
interesserte.
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Kunnskapsbærer og utvikler –om kretsløpene 

Behov for 
flerbrukshus:
Dyrking 
Foredling
Undervisning

Opphold for andelshavere



• https://www.thelon
ghouseatlista.com/the
-cows
• Stiv kuling arkitekter

Melk og møter – Langhuset på Lista

https://www.thelonghouseatlista.com/the-cows


https://www.jk-arkitektur.no/work/naust-i-aslaksvikjo/
Tømmer skåret og levert av Solberg sag på Osterøy.

Fisk og fellesskap

https://www.jk-arkitektur.no/work/naust-i-aslaksvikjo/


Kongsgården
og Gartneriet
på Bygdøy

• Ny dyrkingshage i 
furu, på tuftene til 
gammelt orangeri

• Forgjengelighet som 
del av planen!



Strategier for endring til klimasmart 
fleirbruksdrift

- Problemet kan være løsningen!
- Samspill med naturen og utvikling av stedets ressurser gir mangfold.
- Endring fra volumorientering til kvalitet og kretsløpstenkning gir nye koblinger og 

innovasjon.
- Inkludering av (lokale) mennesker og tjenester rundt det du allerede gjør kan gi 

vinn-vinn.

Tre i bygg er godt egnet for små og mellomstore bygg som endrer rolle og 
funksjoner i kortere og lengre tidsperspektiv.



Tingvoll Bioforsk: «Dessuten måtte vi bygge slik at det kunne drives forskning i fjøset»


