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RAPPORT FOR 2022



HVA ER
ØKOUKA?

Økouka er en uke med
arrangementer der politikere,
bønder, næringsliv og forbrukere
møtes, inspireres og deler kunnskap
om hvordan matproduksjonen vår
bør og skal se ut. Det er et sted der
vi kan bli kjent med kvalitetene til
norskprodusert økologisk og
biodynamisk mat. Vi kan lære mer
og bli enda mer bevisste på hvordan
våre handlinger bidrar til et
matsystem som er rettferdig og som
har et evighetsperspektiv. 

 
Økouka arrangeres i hele landet i
uke 39 hvert år.



HVEM ER ØKOUKA?

Økologisk Norge holder i prosjektet nasjonalt og fungerer som en paraply
for alle de lokale Økoukaene rundt om i landet. I Buskerud har Økouka
siden 2017 vært et samarbeid mellom Buskerud Bondelag, Økologisk
Buskerud og Buskerud Bonde- og Småbrukarlag. Økouka gjennomføres
med midler fra Viken Fylkeskommune, Buskerud Landbruksselskap og
med egeninnsats fra nevnte lag, samt Grønt Fagsenter Buskerud. 

Foruten disse arrangeres Økouka i bredt samarbeid og årets
samarbeidspartnere har vært:  



Lier kommune/Matveien 2022 
Matvalget (DebioInfo) 
Maren Wiger/Viker gård
Norsk senter for økologisk
landbruk 
Kjell Borge
Marit Nerol
Hemsedal og Gol Bonde- og
Småbrukarlag
Gol videregående skole
Øystein Haugerud
Buskerud videregående skole
Portåsen-Wildenveys rike
Sigdal Mølle 

Statsforvalteren i Oslo og Viken
Criollo Sjokoladebar
Evas Hage
Drammensbiblioteket
Bare Bra Barnemat
Kirkerud andelsgård
Søndre Røine gård
Fjellgrønt
Elvegris fra Langesøy
Elin`s drøm
Norges miljø- og
biovitenskapelige universitet
Skogen gård 



HVORFOR
ØKOUKA?

Prosjektet skal bidra til økt
omsetning og tilgang på økologiske
produkter ved å styrke det
økologiske jordbruket gjennom
kompetanseheving og
nettverksutvikling. Gjennom utvalgte
arrangementer kan vi bidra til å
motivere til omlegging, videreføre og
øke bønders kompetanse, styrke og
opprettholde økologiske
produsentmiljøer, fremme kunnskap
om kretsløp av organisk materiale –
fra jord til bord, og dessuten knytte
matproduksjonen tettere til folks
hverdag.   



HVA SKJEDDE I 2022?  

Jordlufting med piggrulle, Gol 

Fotoutstilling, Kjenn din bonde, Lier 

Kompostering og lagring av grønnsaker, Gol 

Mini-økomarked i Tollbugata, Drammen 

Lagring av grønnsaker, Åmot  

Lær alt om trygg og enkel barnemat, Drammen 

Seminar om framtidas landbruk, Åmot  

Høsttakkekonsert, Lier (avlyst) 

Digitalt møte om bruk av steinmel i jordbruket 

Kurs i baking med urkorn, Vikersund 
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Dyrkekurs kjøkkenhage, Evas Hage, Drammen  

Familiesøndag Store Gilhus gård (Økouka deltok), Lier

kommune / Matveien 2022, Lier

Åpen andelsgård med kafè og utsalg, Kirkerud andelsgård,

Slemmestad 

Raw-kakekurs, Criollo Sjokoladebar, Drammen 

Markvandring i Kirkeparken Samdyrkelag, Evas Hage,

Drammen 

Kassevandring i Tollbugata, Evas Hage, Drammen 

Drivhusfest på Portåsen, Portåsen - Wildenveys rike,

Mjøndalen 

Dette ble arrangert av andre i Økouka: 

I perioden 1. september til 3. oktober hadde vi ti egne
arrangementer (hovedperioden var 22.sept.-3.okt.): 



18
Arrangementer

1300
Deltakere



HVORDAN
SYNES VI DET
GIKK?  

Målene for Økouka var å videreføre
og øke kompetansen hos bønder og
produsenter, og å bidra til å skape
nye relasjoner og legge til rette for å
styrke samarbeidsarenaen på tvers av
næringskjeden.  
 
For målet “øke kompetansen” var
målindikatorene å svare på behov
og/eller utfordringer i næringen, like
mange eller flere arrangementer og
deltakere, og tilbakemeldinger på
arrangementene fra deltakerne.
Arrangementenes innhold ble
bestemt etter dialog og i samråd
med styret i Buskerud Bonde- og
Småbrukarlag (BBS), daglig leder på
Grønt Fagsenter Buskerud,
organisasjonssjef, rådgiver og
fylkesleder i Buskerud Bondelag og
Økouka sin styringsgruppe som
består av BBS, Buskerud Bondelag
og Økologisk Buskerud. Vi har de
siste årene ligget på rundt 5-6 faglige
arrangementer, så 2022 er i tråd med
planer/forventninger. Når det gjelder
deltakelse opplevde vi at det var mer
krevende å mobilisere deltakere i år
enn det har vært tidligere år,
inkludert de utfordrende årene 2020
og 2021.

Flere andre arrangører vi har snakket
med har hatt liknende erfaringer, og
en teori er at det totalt sett har vært
flere arrangementer å velge mellom i
høst enn det som har vært vanlig før.
Vi opplevde likevel at vi traff
målgruppene til hvert enkelt
arrangement, selv om antall
deltakere varierte fra 4 til 22.
Tilbakemeldingene fra deltakerne var
at de hadde faglig utbytte av
arrangementene de deltok på. 

For målet “nettverksbygging” var
målindikatorene å lage aktiviteter i
samarbeid med andre aktører med
samme interesse/arbeidsområde og
å legge til rette for samarbeid
mellom ulike aktører i
næringskjeden gjennom aktivitetene. 

Vi samarbeidet med Lier kommune
gjennom prosjektleder for Matveien
2022 og hadde flere arrangementer
på Store Gilhus gård i Økouka. Dette
samarbeidet har dessuten resultert i
utveksling av erfaringer, nettverk og
planlegging av andre arrangementer
utenfor Økouka. 



Vi hadde et arrangement i samarbeid med Matvalget (bakekurs i urkorn) der
hovedmålgruppa var kantiner i fylkeskommunen. Foruten dem kom det også
lokale produsenter, så produsenter og bakere/kjøkken fikk mulighet til å bli kjent
og lære av hverandre, samtidig som vi fikk formidlet kornets reise fra jord til bord.

Kurset om lagring av grønnsaker ble arrangert i samarbeid med Naturbruklinja på
Buskerud vgs, og samarbeid mellom faglag og skolen blir sett på som positivt.

Nettseminaret om steinmel ble støttet med midler fra Økologisk Norge (Økouka
sentralt) og ble promotert av alle Økoukaene i hele landet. 

På seminaret om framtidas landbruk var ordfører i Modum, lærere på Buskerud
vgs., forvaltning, samt flere bønder, og innleggene bidro til heftig og engasjert
diskusjon underveis og i pausen.  

Gjennomføring av Økouka bidrar overordnet til at faglagene lokalt/regionalt
samarbeider og at vi får opprettholdt dialog med hverandre, det samme gjelder
Grønt Fagsenter Buskerud. Vi opplever at det er gjennom å arbeide sammen i
prosjekter at den virkelige interaksjonen foregår. 

Foto: Elvegris fra Langesøy



HVA MED
NESTE ÅR?

Samarbeidet mellom faglagene, Økologisk Buskerud og Grønt Fagsenter Buskerud
fungerer fint, men personene som er valgt til å sitte i styringsgruppa burde være
tilgjengelige rundt tidspunktet Økouka arrangeres. 

For å sikre at vi treffer enda bedre når det gjelder innhold, plassering og tidspunkt
for arrangementene neste år skal vi delta på en spørreundersøkelse i regi av Grønt
Fagsenter der hovedmålgruppa vår (bønder) blir spurt om nettopp disse tingene. 

Vi lurer på om det er hensiktsmessig å ha ett stort arrangement (dagskonferanse)
fremfor mange små, siden hvert enkelt arrangement tar mye tid når det kommer
til planlegging, gjennomføring, samarbeid, invitasjoner, oppfølging og ikke minst
markedsføring, kommunikasjon og sosiale medier. Sosiale medier oppleves som et
utfordrende sted å synes, så spisskompetanse på dette feltet hadde vært
velkomment. 

Prosjektlederne lokalt må være skjerpet for å holde oversikt over alle
arrangementene og detaljer i hvert enkelt. Det kan derfor virke fornuftig å
konsentrere oppmerksomheten om enda færre arrangementer som heller har mer
innhold hver for seg, også med tanke på oppmøte.

  
 
Har akkurat DU innspill til temaer eller arrangementer for
Økouka 2023, ta kontakt med hanne@smabrukarlaget.no NÅ! 
  

Takk for maten!

mailto:hanne@smabrukarlaget.no

