
AVTAL I ANDELSJORDBRUK 
 
På en nätverksträff inom projektet Andelsjordbruk – säkrad avsättning för 

lokalproducerade livsmedel 2016 diskuterade vi behov och detaljnivå på avtal mellan 

konsument och producent. Med oss var Jan Landström från LRF.  

Mycket av diskussionerna landade i att utgå från sina egna förutsättningar och behov. 

I grunden kom vi fram till att så långt det är möjlig hålla avtalet civilrättsligt,  

dvs. ett enkelt avtal utan juridiska teknikaliteter.  

 

Viktiga och speciella delar för andelsjordbruk är att tydliggöra förväntningar  

och rättigheter. Riskdelning är viktigt att ta upp, men med förskottsbetalning för en andel 

av grönsaker/leverans per vecka i ett visst antal veckor, så kan det vara bättre att fokusera 

på vad man får som kund än vad man eventuellt inte får. Fördelen att få mer ett bra år och 

även dela på överskott av vissa grödor behöver också framhållas, kanske som en frivillig 

bonus. Betalning är viktigt att reglera i avtalet samt hur länge avtalet gäller och eventuella 

möjligheter att avsluta sitt medlemskap.  

Tips! 
Hos Nybrukarna i Småland är avtalet ett välkomstbrev som beskriver antal leverenser och 

kostnader. Konsumenten förbinder sig att prenumerera på hela säsongen vid första 

inbetalningen, sedan betalar de i förskott varje månad. 

 

Avtalsgrund fö r andelsjördbruk 

Genom att tänka igenom nedanstående frågor och ha med det i en affärsplan så 

tror vi att ni kommer långt med avtalen. 

 

Det här erbjuder jag min kund 
Förslag: Färska grönsaker, delaktighet i odling och planering, en andel i årets skörd. 

Det här åtar jag mig att göra för min kund  
Förslag: Odla grönsaker, ev. leverera grönsakerna, förklara hur produktionen går 

till, anordna aktiviteter. 

Det här får min kund 
Förslag: Färska grönsaker varje vecka under säsong (specificera när/hur), kunskap 

om odling och grönsakssorter, ev. recept, en egen bonde. 

Det här åtar sig min kund  
Förslag: Betala sin andel i förväg, hämta sin andel inom utsatt tid. 

Den här juridiska formen har mitt företag  
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Materialet är framtaget inom projektet Andelsjordbruk – säkrad avsättning för  
lokalproducerade grönsaker. Projektet bedrevs av Länsstyrelsen 2015-2017 

 
 


