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Gode ideer er det mange av. Men å få de til å leve er 
vanskelig. Litt som å så et frø. Man bare putter det 
i jorda. Men så kommer alle spørsmålene. Er frøet 
fruktbart? Er jorda næringsrik og levende? Har bon-
den kunnskap og tid til å stelle det som skal spire? 
Kooperativets bønder har både kunnskap, engasje-
ment og spirende frø. Det får vi smake hver gang vi 
henter posen vår full av sesongens råvarer. Vår opp-
gave som Kooperativ er å få bøndenes frø ut til byfol-
ket, og vi må derfor stille oss de samme spørsmålene. 
Er vår ide levedyktig? Ideen vår om en rettferdig 
salgskanal for bærekraftige matvarer, er den leve-
dyktig? Er samfunnet vårt modent for å handle mat 
på den måten? Har vi nok kunnskap og engasjement 
til å drive det fram? Vi tror det. Men det kommer ikke 
av seg selv. 

Siden Kooperativets første leveår har alle våre 
medlemmer lagt ned utallige timer for å sørge for at 
maten kommer ut til de som har bestilt. Før de som 
har bestilt kan hente varene har innkjøpsgruppa 
planlagt ukens pose sammen med bøndene; kjøtt- og 
meierigruppa har gjort det samme med kjøttposen 
og meieriposen; logistikkgruppa har satt opp folk på 
vakt og planlagt alt det praktiske, og kommunika-
sjonsgruppa har minnet oss alle på å både hente og 
bestille pose og alt annet vi trenger å vite. Underveis 
har arrangementsgjengen invitert til gårdsturer, 
kurs og julebord – for å samle oss alle rundt en felles 
interesse, nemlig nysgjerrighet til, og engasjement 

for god og ordentlig mat og et landbruk vi kan leve 
med i overskuelig framtid. 

For det er dit vi vil. Vi vil ha et landbruk vi alle 
kan leve med. Du, bonden og alt levende både under 
og over jorda. Derfor har vi skapt et Kooperativ, og 
vi ser at flere rundt om i Norge gjør det samme. Det 
må bety noe. Det må bety at ideen ikke bare er en idé 
men noe som er levedyktig. 

Da vi først startet med utleveringer august 2013 om-
satte vi for rundt 450 000 kr. Året etter, i 2014 var vi 
oppe i over 2 400 000. I 2015 har vi bikket 4 000 000 kr 
i omsetning. Uten aktive medlemmer fungerer det 
ikke, og vi håper at Kooperativets medlemmer også 
det kommende året vil vie av sin tid for å være med å 
drive dette videre. For å vise hvor viktig vår stemme 
i fellesskap er i samfunnsdebatten. Og kanskje vik-
tigst av alt, for at vi skal fortsette å få den gode maten 
ut til folk, for priser vi alle kan leve med. 

En levedyktig idé 

Alexandra Devik (styreleder) og 
Helene Austvoll (styremedlem)

«For det er dit vi vil. Vi vil 
ha et landbruk vi alle kan 
leve med. Du, bonden og 
alt  levende både under og 
over jorda.»
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Nøkkeltall 
Per 31.desember 2015
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10 478
ordinære pose bestillinger

1722
kjøttposer 

1038
meieriposer

388
gjennomsnittlig pose bestilling  

per  utlevering

1058
rekordbestilling (grønn saker,  

kjøtt- og meieripose

651
rekordbestilling av ukens pose

4 000 000
i omsetning



| Kooper ativet | Årsmelding 20158

Bøndene
Dette er bøndene Kooperativet samarbeider med. 
 Gårdene  drives etter økologiske eller biologisk- 
dynamiske landbruks metoder. Alle er godkjent av 
Debio eller under omlegging for å bli det.  
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Berger gård

OSLO KOOPERATIV

Rosnes gårdsdrift

Bergsmyrene Gård

Lislerud gård

Sørli gård

Olseng Bærgård

Stigen økologiske 
grønnsaker

Holli Mølle

Røisilien bigård

Ramme gaard 

Veflingstad gård
Ommang Søndre

Heinrich Jung

Fokhol gård
Alm Østre

Økologisk spesialkorn
Ødeverp andelsgård

Uksum gard

Alhaug gård

Anne Heidi Bergheim

Nordgard Aukrust

Ødeverp gård

Jønsi gård

Sverdstad Gård

Heramb gård

Hurdalsjøen
økologiske landsby

Olav Arne Sønsteby

Sansegården Olavsbråten

Nordenga økologiske 
kursgård

Leiv-Otto Marstrander
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Kooperativet 
i bilder
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Kooperativet i media

Flere stikker fingeren i jorda

Nordmenn ønsker større nærhet til maten. Stadig flere 

vender seg mot kooperativbruk.

VÅRT LAND 30. 10. 2015 (Artikkelen ble opprinnelig publi-

sert i papirutgaven av Vårt Land lørdag 31. mai 2014. Den 

ble oppdatert for nettpublisering i september 2015.)

Jordskiftet  

- Byfolk som vil ha kortreist økologisk mat, møter bonde som vil ha 

stabil og sikker inntekt. Andelslandbruket vokser så raskt at pionérene 

sliter med å holde tritt.

Økomat i vinden (undersak)

FAO, FNs organisasjon for landbruk og mat, erklærer 2015 som det 

internasjonale året for vern av matjord. Målet er beskytte denne ver-

difulle naturressursen. 

EN UNDERSØKELSE AV NILF, publisert i mai i fjor, viser at nordmenn vekt-

legger trygg og sunn mat og dyrevelferd fremfor pris og nivået på statlige 

overføringer til landbruket. 

I Oslo er det lange ventelister for å få parsellhage. I fjor sto 

nærmere 1000 personer familier på venteliste i en av byens 

etablerte parsellhager – mer enn en dobling  siden 2010, da 

380 personer sto på venteliste. Olo Kooperativ, som startet 

opp i 2013 og tilbyr økologisk mat rett fra bonden, startet med 

400 medlemmer og har økt til 2000 denne sesongen. Koope-

rativer i flere byer er på vei.

Dagens Næringsliv, 25.04.2015, kl 4:0 25.04.2015 (stor sak hvor 

Kooperativet ble brukt som eksempel)

Satser økologisk: Ås 

koop erativ er lokal mat

produsent i vinden

Ås Kooperativ tilbyr økologisk mat 

rett fra bonden. Et tilbud mange burde 

benytte seg, mener medlemmene.

ÅS AVIS, 12.11.2015, kl 3:0 12.11.2015
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Kooperativet 
nådde helt over 
dammen og til 
 redaksjonen i 

 Monocle i 2015.
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Hva skjer i Kooperativet
17.mars: Årsmøte
Arrangementsgruppa ordnet det praktiske rundt lån 
av  lokale og bevertning på møtet. Årsmøtet ble ar-
rangert på Loftet på  Kooperativet avdeling Sentrum 
i Skippergata 22. Det ble servert fingermat, hummus 
og eplesaft. 

10.mai: Gårdsbesøk
Vi  besøkte Urs og Anne Gamper på Lislerud i Eids-
berg kommune. Arbeidet vi hjalp til med var prikling, 
gjerd ing og luking av ugress. Familien Gamper span-
derte grønnsakssuppe og hjemmelagde rundstykker. 
Vi fikk også hilse på husdyra og Urs Gamper fortalte 
litt om hvordan gården ble drifta. Det var gode tilbake-
meldinger både fra vertskapet og deltakerne på turen.

11.mai: Kjøkkenhage på 1-2-3
Vi inviterte til plantekurs med Håkon Mella i Mat-
hallen. Håkon har skrevet boka Enkel kjøkkenhage på 
1-2-3, har utdanning blant annet innen bærekraftig 
landbruk, jobber som kokk og er aktiv permakul-
turist. Kurset dreide seg om hvordan starte opp en 
 enkel kjøkken hage eller balkonghage og ga deltaker-
ne en innføring i enkle teknikker og teori. Perfekt for 
dem som gjerne ville komme i gang med planting og 
ville ha praktiske råd og inspirasjon.

20.-21.juni: St. Hansfest på Bergsmyrene
Vi feiret midtsommer på Bergsmyrene gård med gul-
rotluking, låve dans og et festmåltid. Vi valgte å arran-
gere denne turen over en helg og overnattet i telt på 
gården. Det var omkring 30 deltakere og de fleste had-
de ikke vært på Bergsmyrene før. Etter gulrotluking 
og lunsj var det forberedelse av festmåltid med salat 
av spiselige blomster og ville vekster, langstekt kulår 
i hjemmelaget kokegrop på tunet og låvedans til langt 
på natt. Vi gleder oss allerede til neste sommerfest!
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21.-27.september: ØKoUKa
Kooperativet samarbeidet med Tekehtopa og Fuglen 
om å gi publikum sjansen til å smake på flotte råva-
rer fra Kooperativets bønder, tilberedt av proffe re-
staurantkokker og bartendere. Tekehtopa hadde Ko-
operativet-meny med råvarer fra våre bønder under 
hele ØKOUKA, mens Fuglen laget juicer og drinker 
av Kooperativet-råvarer fra onsdag til søndag.

Kooperativet hadde suppesalg under Matsteins 
arrange ment på Mathallen. Bergsmyrene Gård 
 leverte grønnsaker, som Holisten lagde suppe og rot-
grønnsakschips av. Vi solgte suppe og chips utenfor 
deres butikk i Mathallen.

2. oktober: Fellesmøte for alle  arbeids gruppene
Alle arbeidsgruppene og styret samlet seg på Prind-
seloftet i Stor gata. Kooperativets små og store utfor-
dringer ble diskutert, visjoner og ideer ble delt og vi 
ble bedre kjent med hverandre. I tillegg nøt vi nyde-
lig mat fra Pur Oslo, og vin fra Non dos. Det vil bli 
invitert til fellesmøter flere ganger i året. 

4.oktober: Gårdstur til alm Østre
Vi arrangerte innhøstingstur for Kooperativet-med-
lemmer til  nydelige Alm Østre gård i Stange. Det var 
omkring 20 stykk som fikk hjelpe til med innhøstin-
gen, og sammen nøt vi et felles måltid med råvarer 
fra gården.

10. oktober: Gårdstur til Heinrich Jung
Heinrich tok oss først med på tur og fortalte hvordan 
gården drives. Gårdsdriften er allsidig med 350 ute-
gris, 11 ammekyr, 10 hest i tillegg til grønnsaks- og 
kornproduksjon. For Heinrich bidro denne turen 
til å «redusere avstanden mellom forbrukeren og 
 bonden». 

5. desember: Kooperativets julebord
Det ble arrangert julebord på det historiske anlegget 
«Prindsen» i Storgata, for bøndene og medlemmene 
i styret og arbeids gruppene. Vi fikk en unik jule-
bordsopplevelse med nydelig middag i det nedlagte 
dampkjøkkenet. Det var Food Studio som stod bak 
arrangementet og maten.
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Kooperativet er et samvirke som eies og drives av medlemmene. Vi for-
midler lokalproduserte økologiske og biodynamiske råvarer, med priser 
som gagner både bonden og medlemmene. I tillegg til å være en salgska-
nal for landbruksvarer er vi også en kommunikasjon- og informasjons-
kanal. Vi formidler kunnskap om produksjon av mat, bærekraft, mat-
glede- og kreativitet, norsk sesong, matlaging og tradisjoner som sylting 
og safting. 

For å få til alt dette har vi organisert Kooperativet i fem arbeidsgrup-
per, ett aktivt styre og én koor dinator. 

arbeidsgruppene
Innkjøpsgruppa har ansvar for å utvikle gode samarbeid med bøndene, 
sette sammen Ukens pose og følge opp bestillingen og varesortimentet. 

Kjøtt- og meierigruppa har ansvar for samarbeidet med bøndene som leve-
rer kjøtt og meierivarer, og sammen med dem sette sammen kjøttposer 
og meieri poser.

Logistikkgruppa planlegger det praktiske knyttet til hver utlevering, og føl-
ger opp vaktlister og rutiner for utlevering. 

Kommunikasjon & IT- gruppa formidler regelmessig til medlemmene hva 
vi står for, hva vi gjør og hva vi skal. I tillegg utvikler de hjemmesiden, 
jobber med grafisk utforming og andre digitale verktøy for å bedre kom-
munikasjonen til medlemmene. 

Arrangementsgruppa skaper liv i Kooperativet med  arrangementer av ulikt 
slag. Det kan være det prakt iske og smaksmessige knyttet til årsmøtet eller 
andre medlemsmøter, i tillegg til gårdsturer, julebord, kurs og fester.  

Styret
Styret består av aktive medlemmer fra de ulike arbeidsgruppene. De 
møtes månedlig for å sikre og utvikle driften av Kooperativet. Styremed-
lemmer i 2015 har vært Alexandra Devik (styreleder),  Kristoffer Westad, 
Cathrine Røsseland, Andreas Færøvig Olsen, Helene Austvoll og Thale 
Lindstad (vara). 

Koordinator
Fra november 2014 er det engasjert en koordinator i 25 % stilling. Koordi-
natorens oppgave er å ta seg av administrative oppgaver, og være sentral 
i utviklingen og koordinering av Kooperativets virksomhet i tett samar-
beid med styret. 

Alle medlemmer driver Kooperativet fremover. Som medlem forplikter 
man seg til å bidra med pakking og utlevering av poser, eller å være med 
i en av arbeids gruppene.

Organisasjonen 
– slik fungerer vi
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Kooperativets 10 
grunnprinsipper 
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vårt utvalg av matvarer skal være:

1 Dyrket og produsert etter økologiske/ 
biodynamiske prinsipper 

Alle varene vi formidler er dyrket etter økologiske og/
eller biodynamiske prinsipper. Det innebærer alle 
dyrkningsformer som ikke utpiner jorden eller øker 
mengden av kunstige kjemikalier, kunstgjødsel eller 
sprøytemidler i vår jord og vårt miljø. Dyrknings-
formene vi støtter bygger på ønsket om et sunt og 
bære kraftig landbruk, friskt vann, biologisk mang-
fold og dyrevelferd.

2 Dyrket så lokalt som praktisk mulig
Avstanden fra jord til bord har avgjørende be-

tydning for matvarens friskhet, smak og ernærings-
messige verdi. Jo kortere avstand mellom hvor 
grønnsaker dyrkes og hvor de spises, desto større er 
den miljømessige gevinst. Ved å støtte lokal produk-
sjon av matvarer støtter vi også bevaring av kunn-
skap og kultur som er særegen for produksjon av 
matvarer i vårt lokale klima.

3 Sesongbasert
Vårt matvaretilbud bestemmes av årstidene.

våre matvarer skal distribueres  
på en måte som:

4 Støtter rettferdig og  
direkte handel

Mange bønder og matprodusenter blir hardt presset 
på pris og dermed på deres inntekt. Dette medfører 
negative sosiale og miljømessige konsekvenser både 
lokalt og globalt. Vi sikrer at det er færrest mulig ledd 
mellom Oslo Kooperativ og produsentene ved å skape 
direkte  personlige kontakter.

5 er miljøvennlig
Vi minsker vårt CO2-fotspor ved å bruke 

 ressurser med omtanke; vi reduserer matsvinn, 
gjenbruker og bruker miljøvennlige materialer.

6 Formidler og fremmer kunnskap om 
 matvarer og økologi/biodynamikk

Vi gjør Oslos borgere mer bevisste på hvordan mat-
varene de spiser når frem til deres middagsbord. Vi 

mener at økt kunnskap om bærekraftig matproduk-
sjon i befolkningen vil ikke bare øke støtten til Oslo 
Kooperativ men også føre til økt bevissthet til å ta 
riktige bærekraftige valg for framtiden. En viktig del 
er også å dele vår kunnskap om å drive Oslo Koopera-
tiv for å inspirere andre byer og felleskap til å starte 
lignende initiativer.

7 er økonomisk bærekraftig og uavhengig
For at Oslo Kooperativ skal ha de beste mulighe-

ter for å vokse og bli en del av en bærekraftig fremtid, 
må vi være i stand til å eksistere uten ekstern støtte. 
Vi blir dermed mindre sårbare for skiftende prio-
riteringer fra offentlige og private instanser. Dette 
betyr at vi alltid dekker våre driftsutgifter gjennom 
medlemskontingent, egne inntekter og frivillig ar-
beidskraft.

8 er transparent og fremmer tillit i alle 
 produksjons- og distribusjonsledd

Vi er åpne og ærlige rundt alle våre finansielle trans-
aksjoner og de valg vi gjør i forhold til vårt tilbud. 
Dette gjelder både i forhold til produsentene som 
leverer matvarer, alle medlemmer og til hvordan vi 
bruker vårt overskudd.

9 er nært og tilgjengelig
Vi arbeider for at økologiske og biodynamiske 

matvarer ikke skal være en gourmetluksus, men en 
fast og naturlig del av vår hverdag. Derfor skal Oslo 
Kooperativ være nært og tilgjengelig for våre med-
lemmer – også prismessig! Vi vil gjøre økologiske 
og biodynamiske landbruksvarer tilgjengelig til en 
rettferdig pris, for både medlemmer og bonden, og 
vil alltid prioritere kvalitet og bærekraftighet fram-
for pris.

10 Drives av et lokalt arbeidende 
 fellesskap

Oslo Kooperativ skal inneholde og oppmuntre til 
mer enn bare å levere bærekraftige matvarer. Vi 
arbeider for at kooperativet skal være en plattform 
hvor medlemmene kan samarbeide om positive 
tiltak med utgangspunkt i sitt nærområde. En slik 
plattform kan gjøre det mulig for medlemmer å 
organisere seg rundt felles behov, mål og interes-
ser og få det lokale nærområdet og fellesskapet til å 
 blomstre.
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virksomhetens art
Kooperativet SA er et medlemseid og medlems-
drevet samvirke som driver direkte formidling av 
lokal produserte økologiske og biologisk-dynamiske 
landbruks produkter, med priser som gagner både 
 bonden og medlemmene. Formålet er beskrevet i 
sin helhet i Kooperativets 10 grunnprinsipper, hvor 
bærekraft i alle ledd er fellesnevner. Kooperativet 
har tilholdssted I Oslo, med tre utleveringssteder, 
og samarbeider med bønder i de omkringliggende 
fylkene. Kooperativet er avhengig av at alle medlem-
mer bidrar i fellesskapet og slik driver organisasjo-
nen framover. Medlemmer kan bestille en pose med 
råvarer annenhver uke. Som medlem forplikter man 
seg til å pakke poser eller delta i en av arbeidsgrup-
pene.  Kooperativet ble stiftet april 2013 og er økono-
misk selvstendig. Per desember 2015 hadde Koopera-
tivet 1996 medlemmer og rundt 50 på venteliste. 

Styrets arbeid
Styret har hatt 9 styremøter i 2015.

Fortsatt drift
I årsregnskapet er fortsatt drift lagt til grunn. Etter 
 styrets oppfatning er der ikke forhold som tilsier noe 
annet.

arbeidsmiljø og ansatte
Kooperativet har ingen ansatte. Virksomheten drives 
i all hovedsak av frivillighet, i tillegg til en koordina-
tor  engasjert som konsulent. 

Miljørapportering
Å ta vare på miljøet gjennom hele verdikjeden er 
grunnfestet i Kooperativets prinsipper. Miljøet er 
avgjørende i beslutninger knyttet til hvilke bønder 
Kooperativet samarbeider med og deres produk-

sjonsform; transport løsninger; samt ulike løsnin-
ger knyttet til pakking av  varene spesielt med tanke 
på emballasjebruk.  Kooperativet forplikter seg til å 
oppfylle de fastsatte prinsippene overfor sine med-
lemmer. 

Økonomisk stilling
Etter styrets mening er den finansielle stillingen 
god og økonomibruken er i tråd med Kooperativets 
formål. I 2015 hadde Kooperativet et overskudd på 
kroner 203 014,35. Overskuddet kommer hovedsa-
kelig fra årlig innbetaling av medlemskontingent, 
og oppsparte midler kommer fra fjorårets og årets 
overskudd. Den største utgiften har vært innkjøp 
av råvarer til medlemmene. Utgiftsposten utstyr og 
annen driftskostnad gjelder hovedsakelig kjøp av 
kamera, termometre og annet utstyr nødvendig for 
utlevering. Utgiftsposten bruksgebyr RegistrerMeg 
er transaksjonsavgift for alle kjøp som går gjennom 
dette systemet, både medlemskontingent og pose-
innbetalinger. Denne kostnaden dekkes av medlem-
mene gjennom et tillegg på fem prosent per betaling. 
Kooperativets positive økonomiske stilling gir rom 
for å tenke langsiktig på de utviklingsmuligheter et 
overskudd gir. 

Styrets  
årsberetning 2015

«Kooperativets positive 
økonomiske stilling gir 
rom for å tenke langsiktig 
på de utviklingsmulig
heter et overskudd gir.»
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RESULTATREGNSKAP 2015

INNTEKTER
Ukens pose 
Kjøttpose
Meieripose 
Kjølebag 
Andelsinnskudd og kontingent 
Inntekter arrangement
Salg av jutenett til Ås Kooperativ

Sum inntekter

KOSTNADER
Ukens pose grønnsaker
Ukens pose tørrvarer 
Ukens pose egg
Ukens pose drikke
Ukens pose honning
Kjøttpose
Meieripose
Kjølebager

Arrangement
Koordinator

Utstyr og annen driftskostnad 32 923

Sum kostnader

Årsoverskudd
Overført til egenkapitalen

BALANSEOPPSTILLING 31.12.2015

Bankinnskudd
Fordringer
Sum eiendeler

Sum gjeld
Sum egenkapital
Sum gjeld/egenkapital

2 199 740*
864 756*
435 960*
31 604*
536 013*
8 040
6 750

Annen driftsrelatert inntekt 5 599
4 088 462

*inkl. bruksgebyr RegistrerMeg

1 621 910
193 448
110 919
98 520
44 040
806 000
416 275
61 938

Bruksgebyr RegistrerMeg 206 677
46 222
236 000

Regnskapsrådgivning 10 575

3 885 447

203 014
203 014

762 591 762 591
132 792 132 792
895 383 895 383

168 927 168 927
726 456 726 456
895 383 895 383
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