Gartneriet – Urbant landbrukssenter på Bygdø Kongsgård
Aktiviteten i det urbane landbruket i Norge har tiltatt betraktelig de senere årene. Bevisste byboere dyrker nyttevekster i
balkongkasser, pallekarmer og parsellhager som aldri før. Økt
fokus på og kunnskap om økologisk, kortreist og ekte mat og
miljø fører til at flere forbrukere lengter mot jorda og opplevelsen rundt det å dyrke deler av maten sin selv. Utviklingen
i det urbane landbruket har synliggjort behovet for et kompetansesenter og en attraktiv møteplass hvor brukerne kan
tilegne seg praktisk og teoretisk kunnskap om dyrking og
foredling av nyttevekster.
Sommeren 2014 inngikk Stiftelsen Norsk Folkemuseum
v/Bygdø Kongsgård et samarbeid med Foreningen urbant
landbrukssenter med formål om å etablere et senter for
formidling av kunnskap om økologisk hagebruk og dyrking av
mat i by. Senteret skal bli en integrert del av landbruksavdelingen og den eksisterende formidlingsvirksomheten på
Bygdø Kongsgård. Gartneriet skal etableres på den historiske
gartneritomta på Thulstrupløkken i Bygdøy folkepark, hvor det
har vært drevet orangeri- og gartnerivirksomhet siden slutten
av 1600-tallet. Statsbygg finansierer rehabiliteringen av den
vernede bygningsmassen med estimert byggestart våren
2015. Dersom etableringsprosessen forløper som planlagt vil
Gartneriet være åpent for publikum våren 2016, men allerede
kommende sesong vil det tilbys smakebiter og arrangementer
ute i hagen.
Gartneriet skal være en levende grønn møteplass for byens
befolkning, hvor økologi, kretsløp, klima- og miljøhensyn står
sterkt. Senteret skal inspirere og spre kunnskap om dyrking av
mat i by, og søker å knytte til seg ulike fagmiljø og samarbeidspartnere innen grønne fag, landbruk og matproduksjon, for å skape et attraktivt og mangfoldig formidlingstilbud.
Gartneriet vil tilby arrangementer året rundt i form av kurs,
workshops, foredrag, seminarer, nettverksmøter og markeder.
I demonstrasjonshagen, blant bier, høner og kompost, skal
det bugne av urter, blomster, grønnsaker, frukt og bær, med
fokus på gamle nordiske sorter. I kafeen vil dagens avling
serveres sultne lunsjgjester, og i butikken vil en kunne handle
utstyr, bøker og foredlede produkter.
Målgruppen til det urbane landbrukssenteret er bred og
omfatter alt fra dyrkingsentusiaster, grønne praktikanter,
skoleklasser, mennesker med behov for arbeidstrening,
helsesektoren, organisasjoner knyttet til økologisk landbruk,
kokker, potensielle og aktive matprodusenter til forbipasserende turgåere og turister. Gitt sin beliggenhet i Bygdøy
folkepark og nærhet til Bygdøys og Oslos populære kulturinstitusjoner og attraktive turområder har Gartneriet mulighet
til å utvikle seg til å bli et turmål og en attraksjon i seg selv.
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