
Andelsjordbruk - din nya matbutik?
Småskaligt producerad mat, direkt från oss 
matproducenter så du kan se hur det går till –
visst låter det både tryggt och spännande? 

Andelsjordbruk är ett sätt för dig att ha en egen 
producent som levererar mat till just dig. Det kan 
vara kött, grönsaker, ägg eller honung. Du bidrar 
till en levande landsbygd och matproduktion där 
du bor samtidigt som du äter gott!

Hur funkar det?
Alla andelsjordbruk är olika men alla erbjuder 
någon form av avtal. De flesta säljer andelar av 
det som produceras under en säsong. För 
grönsaker är det ofta från tidig vår till sen höst, 
för kött är det ett djur eller en del av ett slaktat 
djur. För honung är det ofta en del av honungen 
från en bikupa eller en bigård. En andel är inte 
en viss mängd produkter utan din del av den 
producerade maten. 

Du betalar i förväg, vi som andelsjordbrukare får 
alltså betalt inför säsongen. Inkomsten sätter 
ramarna för verksamheten så att vi vet att vi kan 
ta ut en lön, anställa personal eller göra 
investeringar.  Leveranserna får du enligt det 
avtal du har med producenten. Modellen gör att 
vi som sköter produktionen i förväg vet att 
maten kommer att bli såld. Då kan vi lägga vår 
tid på att producera bra och lagom mycket mat.

Bra, bättre och bäst?
Andelsjordbruk är ett koncept som bidrar till en 
bättre värld på många sätt. Du bidrar till 
småskalig mat där du bor. Dina kunskaper ökar 
om hela processen från jord till bord. Färre 
mellanhänder betyder att du vet vem du betalar 
till. 

Din mat skördas när den är klar, det ger bättre 
smak och näringsinnehåll. Mindre hantering gör 
att det blir mindre svinn och längre hållbarhet i 
ditt kylskåp. Säkert får du prova något nytt 
också, kanske hittar du både nya vänner och nya 
produkter. Du skapar en relation till maten du 
äter och den som producerar den. 

Ibland kan du också bidra med arbetsinsatser i 
ditt andelsjordbruk så att din producent kan 
fortsätta att erbjuda dig fantastiska produkter.

Hur köper man?
Du kontaktar ditt lokala andelsjordbruk för 
att få mer information och köpa en andel. 
Föreningen Andelsjordbruk Sverige kan hjälpa 
dig att komma i kontakt med ett 
andelsjordbruk nära dig.

En andel kan ges bort i present. Många 
andelsjordbruk säljer också andelar till 
restauranger och offentliga kök.
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