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Omsetningen på økologisk mat steg med 16 prosent 
i 2013, i følge tall fra Statens Landbruksforvaltning. 
Disse tallene er positive i seg selv, men fordi de ikke 
fanger opp omsetningen i alternative matnettverk 
er trenden faktisk enda sterkere. Et bevis på dette er 
Oslo Kooperativ – Byfolk, bønder & bra mat, som ble 
etablert i 2013. Det som startet som en visjoner idé 
har i løpet av ett år blitt til en seriøs salgskanal for 
økologiske og biologiske-dynamiske bønder, og en 
kilde til herlige råvarer for Oslofolk. Vi er mange som 
ønsker oss ren, ærlig og kortreist mat!

Ideen fikk fotfeste en vinterdag i 2013 i en leilighet 
på Tøyen i Oslo. Med kake og kaffe dekket så delikat 
satt en liten gjeng og skapte noe stort. Det vi hadde 
foran oss på arbeidsbordet var et land hvor jakten 
på økologiske og i enda større grad biologisk-dyna-
miske grønnsaker kan føles som evig, og et daglig-
varemarked dominert av få og store aktører. Vi ville 
fylle et tomrom og skape en ny løsning. Da vi fikk 400 
medlemmer én uke etter lansering og ventelisten 
siden kontinuerlig har økt, visste vi at vi hadde truf-
fet en nerve.

Kooperativets visjon
Vår visjon var ikke bare å skape en salgskanal for 
gode råvarer direkte fra bonden. Kooperativet skulle 
være noe mer. Det skulle være et sted der medlem-
mer og bønder samarbeidet, og gjennom og møtes 
kunne lære av hverandre og skape gode relasjoner. 
Mange tenker kanskje at vi er en gjeng idealister som 
romantiserer lokal og økologisk mat og nære relasjo-
ner til de som produserer maten. Det kan nok stem-
me det. For å skape endring kreves idealer, pågangs-
mot og engasjement. For forbrukere kan det være en 
fordel å kjenne bonden. En nylig publisert rapport 

fra FNs handelskommisjon taler sterkt for at nye og 
robuste måter å handle og produsere mat på, bør gjø-
res mer økologisk og gjennom lokale nettverk. Oslo 
kooperativ er en del av en større utvikling og vi tror 
at liknende løsninger både vil og må komme. Det er 
fornuftig og lønnsomt for både forbrukere og bønder 
å skape allianser og direkte verdikjeder.

Kooperativet er medlemmene!
Oslo Kooperativ har fått til mye på ett år. Langt mer 
enn det vi hadde forventet da vi satt på Tøyen og 
spiste kake i fjor vinter. Å drifte en frivillig organi-
sasjon byr på mange utfordringer og krever selvsagt 
mer enn idealisme. Det krever kompetanse innen 
økonomi og administrasjon, kommunikasjon og IT, 
logistikk, mat og landbruk og mer. Oslo Kooperativ 
er avhengig av strukturerte og engasjerte mennesker 
som står stødig både bak og foran kulissene, i dag 
som i fremtiden. Fordi vi er medlemsdrevet og eid 
er vi avhengig av at alle medlemmer bidrar i felles-
skapet. Det er alle medlemmene som gjør oss sterke 
og det er bruken av våre ulike kompetanser og det vi 
får til i fellesskap som har gjort utviklingen det siste 
året mulig. 

Vi håper denne årsmeldingen gir et inntrykk av 
hva Oslo Kooperativ står for og hva vi gjør. Vårt håp 
er også at den skaper engasjement og et ønske hos 
alle medlemmene til å bli med oss videre på even-
tyret. Det er så vidt begynt!

 
Helene Austvoll, styremedlem
Alexandra Devik, styreleder

En matrevolusjon 
er i gang!

Helene Austvoll

Alexandra Devik
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… og Kooperativet har levert. Ikke bare har 
 Kooperativet levert grønnsaker og andre økologiske 
og biodynamiske godsaker. Vi har også levert kunn-
skap om norsk sesong og økologi til medlemmene. Vi 
har tilbydd en økonomisk og sosialt attraktiv salgska-
nal for bønder. Vi har også vist Oslos og kanskje hele 
Norges matmarked at å handle direkte med bønder 
er lønnsomt for alle parter. Ønsket om ferske og rene 
råvarer direkte fra bonden har nok vært den største 
motivasjonen for å bli medlem i Kooperativet men 
tilstrømningen av mennesker som ønsker å bidra 
mer, enten i arbeidsgruppene eller som gjengangere 
i posepakkinga viser et behov og ønske blant men-
nesker om å jobbe sammen for en sak de tror på. 

Uten utfordringer har det selvsagt ikke vært. Det 
grønne sluttet å stikke opp fra kooperativposen 
utover høsten, og ble byttet ut med rotvekster og 
enda mer rotvekster. Vi er nok flere som har stått på 
kjøkkenet og med pastinakken i den ene handa og 
kålrota i den andre, og med et lengselsfullt blikk i 

retning grønnsakhandleren med alle slags tropiske 
frukter. Det ene utelukker nok ikke det andre. Men 
med sesong som ett av prinsippene har vi prøvd å øke 
kunnskap om det norske landbrukets syklus, hvilke 
ressurser og klima vi har å rutte med og hvor viktig 
det er å skape etterspørsel etter mat produsert på 
norske ressurser. Ikke bare for miljøet men også for 
at landbruket skal kunne overleve i Norge. Det ligger 
mye makt i det å være forbruker av mat. Og ja, det er 
utallige måter å tilberede både pastinakk, kålrot og 
andre rotvekster – vi må bare ville og tørre.

Matkooperativet Park Slope Food Coop i USA og 
København fødevarefellesskap i Danmark har vært 
til inspirasjon for Kooperativet, og sistnevnte også til 
stor hjelp i oppstartfasen. Sammen med nyttige erfa-
ringer fra initiativet Kjøp fra bonden på Blindern har 
vi skapt en organisasjon som har fått til mye i løpet av 
et år. Årshjulet under viser i korte trekk hva som har 
fått hjulet til å gå rundt. 

Ett år er gått…
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… og mye har skjedd

Vi får til avtale med  Mathallen Oslo om 
pakking og lagerplass og vi tar med 
oss jord, bønder og arbeidshen-
der inn på Torget. I full gang 
med rutiner –  kommunika-
sjonsgruppa informerer om 
viktige frister og arrange-
menter, økonomigruppa 
registrerer medlemskap 
og posebestillinger, inn-
kjøpsgruppa lager ukens 
pose og sender bestillin-
ger til bøndene, logistikk-
gruppa organiserer alt 
som vedrører pakkinga, 
arrangementsgruppa har 
allerede laga liv rundt første 
utleveringa og utover høsten 
arrangerer de to gårdsturer til 
Alm Østre, medlemsmøte- og fest 
og Klubb Kooperativ; EDB-gruppa 
har laga nettsida og passer på alt det 
tekniske. Mye foregår bak kulissene, alt av 
engasjerte og frivillige hender! Representanter fra 
alle gruppene organiserer seg i Ansvarsgruppa for 
å holde styr på skuta. Styret tar seg av å arrange-
re medlemsmøte for alle medlemmer. Vi lanserer 
vinterabonnement med forhåndsbetaling fram til 
påske med 96 abonnenter, resten bestiller som 
vanlig annenhver torsdag etter behov. Innkjøps-
gruppa forbereder møte med bøndene på nyåret 
for å planlegge sesongen 2014.

I posen: Egg, kornprodukt, salat, tomat, agurk, 
mangold, ferskeurter, gresskar, squash, løk, 
epler, rotvekster og rotvekster og rotvekster

Fra idé til virkelighet. Det hele 
starter med et lite møte i januar 

og Kooperativet SA stiftes 
2.april. Rammene blir lagt. 

Arbeidsgrupper opprettet. 
Den menneskelige ressurs-
basen øker. Vi har møte 
med flere av samarbeids-
bøndene. 
Planlegger og gjennom-
fører lanseringsfest på 
Westerdals 21.april med 
overveldende oppmøte. 

Rundt 400 medlemmer 
bare en uke etter lansering. 

I posen: Rotvekster, løk, 
kålhode, tørka krydderurter, 

kornprodukt, honning, saft, egg

Arbeidsgruppene fortsetter planleggingen 
av første utlevering. Kommuniserer jevnlig 
med bøndene fra frøene settes i jorda til de er 
høsteklare. 15.august har vi prøveutlevering 
for interne med 20 poser som blir pakket og 
levert ut på Nedre Foss Gård like ved Mathal-
len. 22.august gjennomføres første utlevering 
for alle medlemmer med 201 poser. Fra april til 
august har medlemstallet nådd 650. 

I posen:  Egg, kornprodukt, ferske urter, salat, 
tomat, agurk, mangold, chili, rotvekster, 
gresskar, squash, løk, epler 

Januar
februar  
mars
april

September
oktober

november 
 desember

Mai
juni 
juli

august
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Nøkkeltall 
Per 31.desember 2013

654 
medlemmer

660 
på venteliste

9 
utleveringer + én prøveutlevering med 20 poser

1562 
utleverte poser

9 
tonn mat (omtrentlig)

173 
gjennomsnittlig posebestillinger  

229 
poser på rekordbestillingen
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Berger gård

OSLO KOOPERATIV

Rosnes gårdsdrift

Bergsmyrene

Lislerud gård

Sørli gård

Holli Mølle

Røisilien bigård

Ramme gaard 

Fokhol gård
Ommang Søndre

Heinrich Jung

Veflingstad gård
Alm Østre

Økologisk spesialkorn

Uksum gard

Anne Heidi Bergheim

Nordgard Aukrust

Ødeverp gård

Jønsi gård

Gårdene
GÅRDENE VI SAMARBEIDET MED I 2013
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ALM ØSTRE

BERGSMYRENE

UKSUM

FOKHOL

HEINRICH JUNG

LISLERUD

Noen av gårdene i bilder
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NORDGÅR AUKRUST

RAMME GAARD

INNKJØP 2013

JØNSI

OMMANG SØNDRE
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Kooperativet i media 

Garantert dagferskt 
grøntfôr

Garantert dagferskt grøntfôr

Byfolk, bønder & bra mat er mottoet når 400 medlem-
mer av Oslo Kooperativ torsdag får sine første porsjo-
ner knakende ferske grønnsaker fra østlandsgårder. 
Da har en ny, internasjonal trend slått rot i Norge.

Aftenposten 20. august 2013 (Av Yngve Ekern)

Vil starte sosial matrevolusjon
Økologiske, biodynamiske, krøllete grønnsaker er po-
pulært. Oslo Kooperativ har like mange på venteliste, 
som de har medlemmer.

D2, Dagens næringsliv 6. september 2013 (Thea 
Urdahl)

Hvor skal vi kjøpe maten vår?
Det brer seg en motbevegelse mot kjedemakta, en be-
vegelse med hundre små blomster. I Norge er Bondens 
Marked en alternativ kanal. Det er bonden eller fored-
leren som selv selger maten og møter kunden ansikt til 
ansikt. Da får også maten et ansikt.

Nationen 13. september 2013 (Av Kari Gåsvatn, 
kommentator)

Berekraft i lokalperspektiv 
Samanbrotet til den globale klimakonvensjonen har 
ført til at miljørørsla organiserer seg i større grad ne-
danfrå for å bidra til ei berekraftig framtid i eit lokal-
perspektiv.

Hordaland 02.november 2013 (debattinnlegg av 
Vidar Skeie, fylkessekretær i Hordaland Sp)

Norge kan bli en matnasjon 
Et levende landbruk basert på lokale ressurser som 
produserer råvarer i verdensklasse er både det beste 
for forbrukeren og det mest bærekraftige på lang sikt.

Klassekampen 19. oktober 2013 (Debattinnlegg, 
av Hallvard Surlien Hallvard Surlien talsperson i 
Grønn Ungdom)

Økologisk mat til Ås 
Ås avis 03.10.2013 (Forfatter: Ås Kooperativ)

Fra bønder til byfolk
Det ferske samarbeidet med Oslo Kooperativ gir bio-
bonde Finn Dale Iversen fra Hurum mulighet til å øke 
økoproduksjonen. I Oslo står 600 byfolk på venteliste 
for å handle direkte med bøndene.

Bondebladet, 19. september 2013

Setter pris på øko-bonden 
Kanaler for salg av øko-varer utenom dagligvare-
butikkene blomstrer opp. Følger dagligvarekjedene 
med i timen?

Dagligvarehandelen 20. september 2013
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Kooperativet er hundre prosent styrt av frivillighet. 
Driften styres av fem arbeidsgrupper, ett koordi-
neringsorgan og styret. Som medlem i Kooperati-
vet forplikter man seg til å bidra enten med pakking 
av poser, i arbeidsgruppene eller på en annen måte. 

Arbeidsgrupper
Den daglige driften av Kooperativet er organisert 
i fem arbeidsgrupper med ulike ansvarsområder: 
innkjøp, økonomi, kommunikasjon & IT, logistikk og 
arrangement. Som medlem av en arbeidsgruppe vil 
du legge inn mer arbeid hver måned enn en vanlig 
vakt, og det forventes derfor ikke at du er aktiv i en 
arbeidsgruppe i tillegg til å ta vakter.

Ansvarsgruppa
Ansvarsgruppa er Kooperativets samlende og koor-
dinerende organ. Gruppa består av aktive medlem-
mer fra de enkelte arbeidsgruppene, og arbeider 
overordnet med å holde Kooperativet på rett kurs og 
sikre driften.   Informasjonsarbeid, koordinering og 
beslutningstaking er Ansvarsgruppas primære ar-
beidsområder.

Styret
Styret er Kooperativets mest formelle organ og har 
ansvar for formaliteter knyttet til Brønnøysundre-
gistrene, Cultura Bank og Mattilsynet; årsmøter og 
medlemsmøter; alle henvendelser via kontakt-mailen; 
samt andre arbeidsområder som faller naturlig til sty-

Organisasjonen 
– slik fungerer det

654
medlemmer!

ANSVARSGRUPPEN

KOMMUNIKASJON

ØKONOMI

ARRANGEMENT

INNKJØP

LOGISTIKK

STYRET
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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. Dyrkningsfor-
mene vi støtter bygger på ønsket om et sunt og bære-
kraftig landbruk, friskt vann, biologisk mangfold og 
dyrevelferd.

2: Dyrket så lokalt som praktisk mulig
Avstanden fra jord til bord har avgjørende betydning 
for matvarens friskhet, smak og ernæringsmessige 
verdi. Jo kortere avstand mellom hvor grønnsaker 
dyrkes og hvor de spises, desto større er den miljø-
messige gevinst. Ved å støtte lokal produksjon av 
matvarer støtter vi også bevaring av kunnskap 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 per-
sonlige 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 Koo-
perativ 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 muligheter 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 prioriteringer 
fra offentlige og private instanser. Dette betyr at vi 
alltid dekker våre driftsutgifter gjennom medlems-
kontingent, egne inntekter og frivillig arbeidskraft.

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 medlemmer – også 
prismessig! Vi vil gjøre økologiske og bio-
dynamiske landbruksvarer tilgjengelig til 
en rettferdig pris, for både medlemmer og 
bonden, og vil alltid prioritere kvalitet og 
bærekraftighet framfor pris.
10 – Drives av et lokalt arbeidende felles-
skap
Oslo Kooperativ skal inneholde og opp-
muntre til mer enn bare å levere bæ-
rekraftige 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 or-
ganisere seg rundt felles behov, mål 
og interesser og få det lokale nærom-
rådet og fellesskapet til å blomstre.

Oslo kooperativs 10 
grunnprinsipper 
Vårt utvalg av matvarer skal være:
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Styret 2013: F.h. og bak-

over: Alexandra Devik (sty-

releder),  Helene Austvoll, 

Mai Linn  Muskaug. F.v. og 

bakover: Oda Omholt, Lise 

 Brunborg, Veronica Samycia

Virksomhetens art
Kooperativet SA er et medlemseid og medlemsdrevet 
samvirke som driver direkte formidling av lokale, 
økologiske og biologisk-dynamiske landbrukspro-
dukter, med priser som gagner både bonden og med-
lemmene. Formålet er beskrevet i sin helhet i Koo-
perativets 10 grunnprinsipper, hvor bærekraft i alle 
ledd er fellesnevner. Kooperativet har tilholdssted i 
Oslo, og samarbeider med bønder i de omkringlig-
gende fylkene. Kooperativet er avhengig av at alle 
medlemmer bidrar i fellesskapet og slik driver or-
ganisasjonen framover. Medlemmer kan bestille en 
pose med råvarer annenhver uke. Som medlem for-
plikter man seg til å pakke poser eller delta i en av ar-
beidsgruppene. Kooperativet ble stiftet april 2013 og 
er økonomisk selvstendig. Per desember 2013 hadde 
Kooperativet 654 medlemmer og 660 på venteliste.  

Styrets arbeid
Styret har hatt 3 styremøter inkludert stiftelsesmøte 
i 2013. 

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 SA har ingen ansatte. Virksomheten 
drives hundre prosent av frivillighet. 

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 produksjons-
form; transportløsninger; samt ulike løsninger knyt-
tet til pakking av råvarene da spesielt med tanke på 
emballasjebruk. Kooperativet forplikter seg til å opp-
fylle de fastsatte prinsippene overfor sine medlem-
mer. 

Årsregnskap
Årsregnskapet gir en fullgod beskrivelse av organi-
sasjonens disponeringer og økonomiske stilling ved 
regnskapsårets slutt.

Økonomisk stilling 
Etter styrets mening er den finansielle stillingen 
i Kooperativet SA god og det er et overskudd på 
71033,36 kroner i 2013. Overskuddet har sin årsak i 
at Kooperativet SA har fått mange nye medlemmer 
– 685 i 2013. Innkjøpsgruppen har også gjort et godt 
arbeid med å beregne hvor mye grønnsaker som skal 
kjøpes inn.

Den største utgiften for Kooperativet har vært 
grønnsaker til medlemmene. Utgiftsposten driftsut-
styr er i hovedsak jutenettene som brukes til å levere 
grønnsakene med. Utgiftsposten andre kostnader 
inneholder registrering i Brønnøysundregisteret.

Kooperativet SA har fra aktiviteten i 2013 op-
parbeidet seg noe gjeld. Mesteparten av gjelden er 
forhåndsbetalte poser som medlemmene betalte inn 
for i desember 2013. Denne gjelden vil gradvis avta 
etter hver poseutlevering i 2014. Kooperativet SA har 
også noe utestående til bønder for grønnsaker som 
ble kjøpt inn i 2013, og dette kommer av sent utsendte 
faktura fra leverandør. Denne gjelden er innfridd i 

Styrets årsberetning 2013
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RESULTATREGNSKAP 2013 

INNTEKTER 

Innbetalinger for poser  utlevert 316400,00 

Medlemskapsinnbetalinger  137000,00 

Andre inntekter  8845,00 

Sum inntekter  462245,00 

KOSTNADER 

Grønnsaker, frukt, etc  287841,64 

Driftsutstyr  95351,00 

Annonsering, profilering  880,00 

Andre kostnader  6787,00 

Bankgebyrer  352,00 

Sum kostnader  391211,64 

Årsoverskudd  71033,36 

Overført til egenkapitalen  71033,36 

 

BALANSEOPPSTILLING 31.12.2013 

Bankinnskudd  194570,50 

Sum eiendeler  194570,50 

Utestående til bønder  36937,14 

Forhåndsbetalt for poser  86600,00 

Sum gjeld  123537,14 

Sum egenkapital  71033,36 

Sum gjeld/egenkapital  194570,50 
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