
4. juli 2014 nr. 5486 ØKOLOGI & ERHVERV portræt

Landbrug i 3. sals højde
ØsterGro vil avle økologiske fødevarer til sine medlemmer og formidle viden 
om, hvordan man gør

Kan tre voksne mennesker få deres 
udkomme af 600 kvm. by-landbrug 
på taget af en ejendom på Østerbro 
i København? Spørgsmålet blafrer i 
luften over ØsterGro, sammen med 
de kulørte vimpler, der er spændt ud 
over grøntsagsbedene.

- Ikke direkte; men indirekte, sva-
rer Livia Urban Swart Haaland. Og 
Kristian Skaarup fortsætter: 

- Vi kan ikke skabe lønninger ved 
kun at avle grøntsager, høns og bier; 
men vi har en ambition om, at by-
landbruget skal være bæredygtigt, 
både sundheds- og miljømæssigt, 
socialt og ikke mindst økonomisk. 
Og er økonomien ikke stabil, er der 
heller ikke noget projekt.

ØsterGro er etableret af Kristian 
Skaarup, Livia Urban Swart Haaland 
og Sofie Brincker i fællesskab. De dri-
ver by-landbruget som en forening, 
hvor der indtil videre er plads til 16 
medlemmer, der hver betaler 3.000 
kr. hen over sommeren i medlems-
kontingent mod til gengæld at kunne 
få andel i afgrøder og produkter fra 
tagfarmen.

- Derudover er et væsentligt ele-
ment i projektet formidlings- og vi-
densgenererende aktiviteter såsom 
studiebesøg, undervisning, foredrag, 
middage etc. Det er herfra, vi kan ge-
nerere en løn, forklarer Livia Urban 
Swart Haaland.

Et eksperiment
ØsterGro er Danmarks første by-
landbrug, og de tre initiativtagere 
et stærkt inspirerede af tilsvarende 
foretagender i udlandet - blandt an-
det Brooklyn Grange i New York - et 
4000 kvm. stort bylandbrug, hvorfra 
der hvert år høstes 25.000 kg. øko-
logiske grøntsager, som sælges på 
markeder, til medlemmer og restau-
ranter.

- Der er ikke så mange flade tage 
i København, som i New York; men 
vi var heldige at vi gennem Køben-
havns Klimakvarter kom i kontakt 
med ejeren af denne bygning, for 
den er virkelig velegnet til formålet, 
siger Livia Urban Swart Haaland.

Over 100 ton jord er bragt op på 
taget ved hjælp af en lastbil med en 
grab på teleskoparm. Det tog 11/2 
dag. Siden er jorden blevet spredt 
ud i drænede bede, hvori afgrøderne 
dyrkes på volde. På toppen af hver 
vold ligger siveslanger fra vandings-
anlægget.

- Vi kan bruge taget i foreløbigt 
to år, fortæller Livia Urban Swart 
Haaland. I løbet af denne periode får 
hun og kollegaerne i ØsterGro travlt, 
for de står midt i et eksperiment. Jor-
den, de dyrker i, er en del af ekspe-
rimentet.

- Det er letvægtsjord specielt ud-
viklet til formålet, fortæller Livia Ur-
ban Swart Haaland.

Jorden ser sandet ud og er blan-
det op med knust tegl.

- Taget på denne her bygning er 

konstrueret til at kunne bære parke-
rede biler. 100 ton jord er derfor ikke 
et problem hér; men vi ville være ud-
fordret af en normal jords vægt. Des-
uden dyrker vi også bedene i volde i 
stedet for bare at have et jævnt 40 
cm. dybt muldlag. Det ville kræve 
endnu mere jord, end vi kan nøjes 
med nu, siger Livia Urban Swart 
Haaland.

Hjælp udefra
Jordblandingen er specielt udviklet 
til at blive brugt på flade tage.

- Vi hjælper med at afprøve pro-
duktet, men som du kan se, har der 
vist sig ikke at være næring nok i jor-
den til alle planterne, fortæller Livia 
Urban Swart Haaland mens hun vi-
ser rundt mellem bedene på taget.

Ærterne og bønnerne, som selv 
kan hente kvælstof ud af luften, står 
fine og grønne langs rionet-espali-
eret. Mindre godt ser det ud for det 
næringskrævende græskar, hvor 
mange af planterne er begyndt at få 
gule blade. Kartoflerne klarer sig fint 
i den sandede jord; mens frilandsto-
materne kæmper en kamp for over-
levelse langs de forblæste mure på 
taget.

- Vi er jo ikke landmandsuddan-
nede, så vi henter hjælp udefra. Vi 
har fået hjælp af en økologisk gart-
ner til at lave en planteplan for be-
dene, og vi får hjælp fra en økologisk 
landmand  og leverandøren af  jord 
og underlag til kontrol med jorden, 
så vi kan forbedre kvaliteten af den, 

fortæller Livia Urban Swart Haaland, 
mens Kristian Skaarup trækker en 
palle med organisk gødning ud af 
den store vareelevator i den anden 
ende af taget. 

Recirkulation
Medlemmerne af ØsterGro må 
gerne, men har ikke forpligtet sig til 
at tage del i arbejdet med at passe 
by-landbruget. De tre initiativtagere 
skal derfor selv kunne levere den ar-
bejdsindsats, der er nødvendig for at 
skabe en succes ud af landets første 
by-landbrug.

- Hér i dette hjørne kommer der 
snart et hønsehus og en hønsegård, 
så vi ud over honning også kan sup-
plere afgrøderne med æg, fortæller 
Livia Urban Swart Haaland. 

ØsterGro opfordrer derfor sine 
medlemmer til at komme tilbage til 
taglandbruget med deres madaffald, 
så det enten kan blive komposteret i 
en af kompostbeholderne eller bru-
ges til foder til hønsene.

- Vi har også lavet en aftale med 
DøgnNetto-forretningen nede på 

hjørnet om, at vi kan få det frugt og 
grønt, de kasserer. Så kan det også 
komposteres eller indgå i foderet 
til hønsene, fortæller. Livia Urban 
Swart Haaland.

Med etableringsstøtte fra Fon-
den for Økologisk Landbrug, Fri-
luftsrådet, Klimakvarter og Østerbro 
Lokaludvalg er ØsterGro kommet 
fint fra start. Bedene, bikuberne og 
det kommende hønsehus bygges 
i et samarbejde mellem ØsterGro 
og skolepraktikken på Københavns 
Tekniske Skole samt Projektcenter 
Køge Bugt. Udplantningsplanterne 
er leveret gennem Plantemageren 
og Grennessmindes økologiske gart-
neri, som er et tilbud til unge med et 
særligt behov.

- Disse samarbejder bidrager til, 
at vi er bæredygtig på alle de fire 
områder, som er vigtige for os, siger 
Kristian Skaarup.

De kommende to år skal så vise, 
om det lykkes ØsterGro at skabe 
så stor interesse om bylandbrugets 
formidlingstilbud, at det også ender 
med at være økonomisk bæredygtigt.

Fakta:
Livia Urban Swart Haaland og Kristian Skaarup har etableret ØsterGro 
sammen med Sofie Brincker. Sidstnævnte var optaget af at aflevere 
sit speciale som landskabsarkitekt, og havde fået ’fri’ den dag, Øko-
logi & Erhverv besøgte ØsterGro.

Livia Urban Swart Haaland har orlov fra sin arkitektuddannelse og 
overvejer seriøst at skifte spor og uddanne sig til økologiske landmand 
eller væksthusgartner i stedet. 
Kristian Skaarup er uddannet skov- og landskabsingeniør med kandi-
dat i landskabsarkitektur. Har eget træfældningsfirma, designfirma og 
arbejder som videnskabelig assistent på KU Science.

byLandbRuG 
Af IreNe BrANDt

Vi har en ambition om, at by-
landbruget skal være bæredyg-
tigt, både sundheds- og miljø-

mæssigt, socialt og ikke mindst økonomisk. 
Og er økonomien ikke stabil, er der heller ikke 
noget projekt.

Kristian sKaarup, medstifter af ØsterGro.
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