
Bybonden i Bergen

Lystgården søker en ny Bybonde i Bergen. En person som trives like godt med jord
på hendene, som med å inspirere mennesker i små og store forsamlinger. Du må
kunne grønnsaksdyrking og excel-ark. Du må like å snakke med bønder og byfruer.

Stillingsbeskrivelse

Målsettingen med Bybonden i Bergen er å øke kunnskapen om mat og dyrking, og å
øke antallet byfolk som dyrker litt av sin egen mat. Den første Bybonden skal nå bli
bonde på egen gård, og vi søker derfor en ny person til stillingen.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver

Bybonden jobber med å inspirere og gi kunnskap om dyrking av grønnsaker. Dette
skjer i nabolag, barnehager, skolehager og parsellhager i hele Bergen. Dyrking gir
ikke bare egne grønnsaker, men skaper gevinster for samfunnet når det g�elder
klima, miljø - og ikke minst sosial bærekraft! I tillegg til Bybonde-stillingen,
planlegger Lystgården å utvide med et bybonde-team med mindre
prosjektstillinger. Til sammen skal Bybonden og teamet jobbe med følgende:

Aktiviteter

- Arrangere dyrkingskurs for ulike grupper mennesker
- Følge opp nye og etablerte parsellhager og nabolagshager
- Skolehager
- Dyrking og og samarbeid med integreringsprosjekt
- Rådgivning og befaring
- Foredrag
- Inkubator og markedsdager til “jordløse” (mellom bonde og balkong)
- Samarbeide med enkeltbønder, Bondelaget, Småbrukarlaget og VFK.
- Samarbeide med Bergen kommune, Vestland fylkeskommune og

Statsforvalteren Vestland om handlingsplaner og strategier for urbant
landbruk

- Bidra i det o�entlige ordskiftet om mat og bærekraft
- Stille opp i media
- Dele kunnskap og erfaring med samarbeidskommuner i Vestland fylke
- Søke midler og ska�e økonomiske samarbeidspartnere
- Samhandle med de andre aktørene på Lystgården som f.eks Bærekraftige

liv-nettverket
- Må kunne arbeide varierte arbeidstider, og en del på kveldstid i

sammenheng med kurs og arrangementer



Kvalifikasjoner

- Kunnskap og erfaring med å dyrke grønnsaker, bær og frukt.
- Prosjektledelse
- Erfaring fra og forståelse for klima og miljø
- Erfaring fra og forståelse av landbruksnæringen
- Kunne bruke sosiale medier
- Førerkort

Personlige egenskaper

- Trives med å være frontfigur i det o�entlige rom for mat og dyrking
- Initiativrik og selvgående med gode samarbeidsegenskaper
- Kunne både improvisere og planlegge
- Gode evner til å formidle kunnskap og inspirasjon
- Gjennomføringsevne
- Være en brobygger
- Ser verdien i samarbeid og ressurskobling både lokalt og nasjonalt
- Gode kommunikasjonsegenskaper
- Liker å tre�e folk og bønder i Bergen og Vestland fylke

Om arbeidsgiveren

Bybonden i Bergen er en del av Stiftelsen Lystgården, som er leder i det daglige
arbeidet i samarbeid med Vestland Bondelag. Bybonden har også et samarbeid
med blant annet Bergen kommune, Vestland Fylkeskommune og Statsforvalteren.

Lystgården er et senter for mat og bærekraft med fokus på urbant landbruk. Med
satsningsområdene jord og bord er Bybonden en viktig del av Lystgården. Vi skal
inspirere til handling for å skape den fremtiden vi vil ha, g�ennom verktøy som mat
og dyrking. Fra handling til holdning, fra jord til bord, inviterer vi til langbordet,
både fysisk og mentalt! Et hus for menneskemøter og matopplevelser, som
fremmer økologisk og sosial bærekraft. Vi tilbyr kunnskap, inspirasjon og
opplevelser via mat og dyrking.

I tillegg til å kunne jobbe verdibasert, så vil du på Lystgården møte et miljø av
mennesker, som alle jobber med FNs bærekraftsmål fra ulike innfallsvinkler. Her er
det mye energi med en stor delekultur innen ideer, erfaring og handling for miljøet.
Lystgården kan tilby gode muligheter for å være med på utviklingen av det vi g�ør,
og et engasjerende, sosialt og godt arbeidsmiljø med høy fagkompetanse innen
bærekraft.

Stilling: 100% fast stilling
Oppstart: Juni (fleksibel dato)
Arbeidsplass: Lystgården, Kanonhaugen 39.
Lønn: Etter avtale
Søknadsfrist: 8. mars, 2022
Spørsmål:
Ida Kleppe, Bybonden i Bergen, 473 31 590
Liv Karin Thomassen, daglig leder i Lystgården: 95061277


