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OM ØKOUKA

ØKOUKA er en nasjonal feiring av norsk økologisk og 
biodynamisk mat og jordbruk som formidler råvarer, 
kunnskap og inspirasjon. ØKOUKA ønsker å vise 
fram mangfoldet i norsk jordbruk. Derfor tar vi for 
sjuende gang over Agder og smaksetter fylket med 
arrangementer av alle sorter. 



Takk for maten!

Velkommen til Økouka Agder 2022 – 
Bli med på høstens feiring av lokal, økologisk mat!
Fra 24.september til 2. oktober kan du bli kjent med lokale 
matprodusenter, få inspirasjon til å dyrke egne grønnsaker, 
bli med på høsttakkefest eller på matkveld hvor lokale, kuli
nariske overraskelser står på menyen. Drømmer du om egen 
kjøkkenhage? Vil du vite mer om hvor maten din kommer 
fra, hvem som har produsert den og hvordan økologi og 
bærekraft henger sammen?

Åpen økologisk gård
Lurer du på hvor du får kjøpt økologiske poteter, kål og 
gulrøtter, usprøyta bær og frukt? Vil du ha egg fra glade, ute
løpende høns og ost og kjøtt fra gressfora dyr som får boltre 
seg ute i naturen? I alt syv små gårdsbruk åpner dørene. 
Hvert sted er allsidig og har forskjellige koselige aktiviteter. 

Smaken av sesong
På Brekkestø hage blir det familievennlig arrangement med 
VÅR Åkerfest. Her dekkes  langbord med delemat. Slettene 
hage inviterer i samarbeid med Trond Moi til matkveld med 
kokkeshow og kåseri. Til Streetfood Arendal kommer Non Dos 
med vinsmaking av deres biodynamiske vin laget helt uten 
snarveier. Og Geitmyra Matkultursenter Kristiansand popper 
opp hos en heldig skole med Geitmyras spiselige grønne Pop
upskole! 



Kjøkkenhagekurs
Maria Berg Hestad bak bloggen Det grønne skafferi  kommer. 
Den populære foredragsholderen og forfatteren av flere 
hagebøker prepper deg slik at du kan komme i gang med 
din egen kjøkkenhage. Hos Ribieraens hage kan du bli med 
på in situ økologisk dyrkekurs hvor du får både se og lære 
at fet, næringsrik jord er utgangspunktet for sterke, 
struttende planter.

Og for deg som heller vil dyrke med andre, er kanskje 
 andelslandbruk løsningen? Besøk Kristiansand andelsland
bruk og bli litt klokere på dyrkingsfelleskap.

Bonden som klimaløsning
Tore Jardar Wirgenes er en bonde med høy innovasjonevne. 
Han driver regenerativt, ser gården i et helhelhetsperspektiv 
og jobber for å bygge gode økosystem på gården. Under 
 Økouka kommer han for å  fortelle om grønn omstilling og 
drifta på gården: «Samspillet i naturnært landbruk er bra for 
klima, bra for matjorda og bra for dyra. Det som er bra for 
naturen, er også bra for deg. Kort forklart: skikkelig god mat!»

Eating is an agricultural act, sa Wedell Berry.
Alle må spise. Og hver dag spiser vi flere måltider. Hva vi velg
er har store ringvirkninger for hvordan matsystemet ser ut. Vi 
trenger mer norsk mat basert norske ressurser.



Til deg som bryr deg om rettferdighet i matkjeden og som vil 
vite hvor maten kommer fra:

Bli kjent med din lokale økobonde som 
bygger jord og tilrettelegger for biodiversitet. 

Møt forskerne og formidlerne som 
deler kunnskap om økosystem. 

Bli med på kokkenes hyllest til sansene. 

Ta del i feiringa!

Med takk til Agder Fylkeskommune for støtte.

Juliane Josephsen, Prosjektleder Økouka Agder 20192022
Beate Fiszkal, Copilot Økouka Agder 202122
 



KALENDER

NYHET! Tjamsland gård har åpen kafé lørdager fra 10-16. 
Salg av økologiske produkter i lokalmat-utsalget og bruk 
av økologiske råvarer i sine retter. 
NYHET! Slettene Hage har kafé og gårdsutsalg. 
Sjekk FB for åpningstider på Hagen kafé.
Lindland farm har selvbetjent gårdsutsalg.
VitenBiten har økologisk salatbar alle hverdager under Økouka. 
Salatbaren driftes av Arendal kommunes kjøkken.

 24.09. 
 11.00 Åpen økologisk gård med hagevandring 
  og høsting  Brekkestø hage 
 12.00  Åpen økologisk gård og steinovnspizza 
  hos Levende gård

 25.09.
 12.00  Åpen økologisk gård  Mjåland gård
 12.00  Åpen økologisk gård: Prestegården i Froland

 26.09.
 19.30  Dyrk enkelt – vol 2 Foredrag med 
  Det grønne skafferi / Maria Berg Hestad 
 
 26. - 27.  Nasjonal nettverkssamling for økologiske 
  ystere på Tjamsland gård



 27.09.
 13.00  Markdag med tema proteinvekster, NLR
 18.00  Åkerbesøk og høsting med Kristiansand 
  andelslandbruk

 28.09.
 14.00  Bonden som klimaløsning  
  med Tore Jardar Wirgenes 
 17.00  Dyrkekurs  Bugnende kjøkkenhage, 
  Ribieraens hage
 19.00  Matkveld og kokkeshow med Trond Moi 
  hos Slettene hage

 29.09.
 18.00  Åkerfest hos Brekkestø Hage
 11.30  Fårikålens dag Arendal kommune
 18.00  Vinsmaking med NON DOS på Streetfood Arendal

 30.09.
 13.00  «Frø! Før og nå» Fordrag og vandring på 
  Uia Naturmuseum og Botanisk hage
 ·  Geitmyras spiselige grønne Popupskole! 

 01.10.
 11.00   Åpen økogård og gårdsbutikk, 
  Småbruket i Skjærgården
 12.00  Åpen økologisk gård på Eventyrhagen  
  Nyhet! Ny markedshage

 02.10.
 10.00  Gårdsbutikk& kafé på Lindland Farm
 11.00  Livet på Fidsel  Åpen økologisk gård
 12.00  Åpen økologisk gård på Slettene Hage 



LØRDAG 24.09

11.00–15.00 Brekkestø Hage - 
Åpen økologisk gård 
Hvem: Brekkestø Hage Hvor: 
Brekkestø Hage, Lillesand
Pris: Gratis

Velkommen til åpen økologisk 
gård på Brekkestø Hage på 
Justøya. Salg av åkerferske 
grønnsaker og omvisning 
i grønnsakshagen. Er du 
interessert i permakultur og 
økologisk dyrking? Ta turen 
og se hvor mye grønnsaker 
du kan dyrke på et lite areal!

12.00 – 16.00 Åpen økologisk gård og steinovnspizza 
hos Levende gård
Hvem: Levende Gård Hvor: Levende Gård, 
Ytre Årsnes 25, Høvåg Pris: Gratis

Velkommen til gårds hos Levende Gård, Ytre Årsnes 25, 4770 
Høvåg. Salg av sesongens økologiske grønnsaker, kafé, brød 
og pizza fra bakerovn, hils på dyra, aktiviteter for barn og 
informasjon om driften ved småbruket. Ca kl 14: Miniforedrag 
med tema: «Kystlandbruk ved Blindleia  Vår fortelling om 
levende liv fra før til nå.»

Foto: Brekkestø Hage



Foto: Prestegården i Froland



Søndag 25.09.

12.00-16.00  Åpen økologisk gård: Prestegården i Froland
Hvem: Prestegården i Froland Pris: Gratis

Velkommen til besøk i den økologiskdrevne markedshagen, 
Prestegården i Froland. Salg av sesongens nyinnhøstede 
grønnsaker, kjøtt og egg fra gården. Hils på høner og våre 
Dexter storfe (i karens).

12.00 – 17.00 Åpen økologisk gård på Mjåland gård 
Hvem: Mandalen Andelslandbruk, Mjåland gård Hvor: Mjåland 
gård, Mjålandsveien 90, Laudal Pris: Gratis

Velkommen til åpen andelsgård med fine grønnsakåkre. 
Kafé med suppe og brød, kaker, vafler, is og popcorn
Gårdsbutikk med salg av økologiske varer  Posesalg av 
 poteter og grønnsaker  Torghandel med lokale produsenter; 
steinovnsbakt brød, honning, egg og mer  Kl. 14: Foredrag: 
«Kunsten med komposten Hva skjer og hva er poenget med 
å kompostere selv?» Ved Liv Birkeland.  Honningslynging ved 
Ulf Arne Meistad  Natursti for store og små  Gratislotteri 
med naturlige premier.  Foredrag og presentasjoner

 Omvisning i åkeren ved bonden Brit. 
Ta turen og se hvor flott vi har det!



Mandag 26.09.

26. - 27.09 Nasjonal nettverkssamling for økologiske ystere
Hvem: Norsk Gardsost og Tjamsland Ysteri Hvor: Tjamsland 
gård Påmelding: Norsk Gardsost Pris: 1200kr, inkl overnatting, 
mat og 2dagers samling

Norsk Gardsost og Tjamsland Ysteri inviterer til nettverkssam
ling 25. 27.09 hos Tjamsland gård. Målgruppe:  Økologiske 
ysterier og ysterier som vurderer å legge om. Tema er: 
Hvordan mobilisere, rekruttere og opprettholde økologiske 
ystere i Norge? Få inspirasjon, ny kunnskap og treff andre 
som brenner for foredling av melk. Med presentasjoner fra 
Lise Brunborg fra Stavanger Ysteri og Knut Aaland fra Aaland 
gårdsysteri,  ledende personer innen ostemiljøet i Norge.
Stein Ivar Orsettrø, EUs matråd ved EUdelegasjonen i Brussel 
forteller om EUs strategi for et mer bærekraftig landbruk  
From Farm to Fork.

19.30 – 21.30 Det grønne skafferi: 
Foredraget Dyrk enkelt – vol 2
Hvem: Grimstad bibliotek, Økouka Agder, Hageselskapet 
Agder, Folkeakademiet Grimstad Hvor: Grimstad Bibliotek, 
Jernbanebrygga 1, Grimstad Pris: Gratis, men påmelding 
kreves Påmelding: www.billetto.no

Drømmer du om dyrke din egen mat i egen hage? Virker det 
komplisert, dyrt og tidkrevende å komme i gang? Da er dette 
foredraget for deg. Den folkekjære hageeksperten Maria Berg 
Hestad bak Det Grønne Skafferi viser sine enkle metoder for 



å komme i gang og gir oss mange praktiske tips og råd som 
virker! Velkommen til foredrag på Grimstad Bibliotek. 

 Hvordan så og forkultivere  Hvordan gjødsle med gratis 
ressurser  10 enkle grønnsaker å lykkes med  10 flerårige 
favoritter  Skap jord av gratis ressurser  Pallekarmhage av 
gratis paller  Hvordan håndtere ugress på beste vis 

 Hvordan håndtere skadedyr på en miljøvennlig måte 

Tirsdag 27.09.

13.00 – 15.00 Fagmøte om proteinvekster
Hvem: NLR Agder Hvor: Nibio Landvik, Reddalsveien 215, 
Grimstad (ved Landvik kirke) Pris: Gratis Påmelding: 
georg.smedsland@nlr.no eller mobil: 92098651

Kl. 17-18: Befaring i proteinvekstfelt på Nibio Landvik (om det 
er vekster igjen) Kl 18-21: Sortsforsøk åkerbønner til fôr. Andre 
proteinvekster til mat og fôr. Rådgivere fra NLR Agder og 
forsker fra Nibio står for fagprogrammet.

18.00 – 19.00 Åkerbesøk og høsting 
hos Kristiansand Andelslandbruk
Hvem: Kristiansand andelslandbruk Hvor: Kristiansand an
delslandbruk. Parkér ved Søm kirke og ta turstien mot Liant
jønna. Pris: Gratis Spørsmål? Send sms til 98 24 85 07

Besøk andelslandbruket i Kristiansand! Parkér ved Søm kirke 
og ta turstien mot Liantjønna. En urban bybonde vil møte 
deg på parkeringsplassen. Husk klær etter forholdene og ha 
gjerne på gummistøvler. Husk noe å ha grønnsaker i, så får du 



med deg noe av det vi høster. Passer for både barn, unge og 
voksne.

Onsdag 28.09.

14.00-17.00 Bonden som klimaløsning? 
Med Tore Jardar Wirgenes
Hvem: Økouka Agder, Slettene Hage, Skåre gård 
Hvor: Slettene Hage Pris: 100,, inkludert høstgryte med 
kjøtt fra 100% gressfora høylandsfe 
Påmelding: gunn@slettenehage.no

Vi trenger mer norsk mat 
basert på norske ressurser –
Hvordan? Møt framtidsbonden 
Tore Jardar Wirgenes som 
drivers regenerativt landbruk, 
Nils Fersnes fra Skåre gård og 
Geir Hegland fra Slettene Hage. 

 Tore Jardar om samspillet i 
naturen «Vår filosofi og praksis 
om regenerativ matproduksjon 
handler om å bygge gode øko
system i et helhetsperspektiv. 
Samspillet i naturnært landbruk 
er bra for klima, bra for mat
jorda og bra for dyra. Det som 
er bra for naturen, er også bra 
for deg. Kort forklart: skikkelig 
god mat!»Foto: Slettene hage – Hagen kafé



17:00–19:00 Dyrkekurs - 
Bugnende kjøkkenhage 
med Ribieraens hage
Hvem: Ribieraens hage Hvor: 
Longnesodden 8, Høvåg
Pris: kr 499, Påmelding: www.
ribieraenshage.no/kontaktoss 
(skriv «Dyrkekurs»)

Hvordan kan du få det beste 
ut av grønnsaker, frukt og 
bær i din egen kjøkkenhage? 
Bli med på kurs hos oss og vi 
viser deg våre beste tips og 
triks til en bugnende, sunn og 
smakfull kjøkkenhage! Sam
men lager vi fet og næringsrik 
jord som gir en fantastisk start 
på neste sesong. Vi pakker 
ned og forbereder kjøkken
hagen for optimale vekstvilkår 
til neste sesong. Velkommen 
skal du være!

19.00-22.00 Matkveld og kokkeshow med Trond Moi
Hvem: Slettene Hage og Trond Moi Hvor: Slettene hage
Pris: 550, Påmelding: gunn@slettenehage.no

Slettene gård får denne kvelden besøk av vår mentor Trond 
Moi. Dere får smake spennende retter med råvarer fra Hagen. 

Foto: Ribieraens hage



Trond Moi vil kåsere om mat og kjøre et lite kokkeshow under 
middagen. MENY  Slettene Hages tomater i suppe med sprø 
grønnsaker og urtekrutonger  Lykkelige frittgående egg 
i form med grønnsakskompott og grønnkålchips  Skåre 
gårds høylandsfe i fyrrig gryte med grønnsaker fra hagen 

 Kalvehagens økologiske gris langtidsbakt med urter fra 
Hagen  Sesongens grønnsaker og poteter  Surmelkspud-
ding med karamelliserte epler og kanelcrunch  Mynte 
isparfait med syltet skogsbær  Velbekomme!

Torsdag 29.09.

11.30 Fårikålens dag- Arendal kommune
Hvem: Arendal kommunes kjøkken Hvor: Plankemyra og 
Bjorbekktunet 

Arendal kommunes kjøkken har lenge servert økologiske 
måltider i sine omsorgssentre og boliger. Vi feirer Fårikålens 
dag med økologisk kål og får på Plankemyra og Bjorbek
ktunet. Kan du ikke ta lunsjen i våre kaféer, er det mulig å ta 
med hjem.

18.00-19.30. ÅKERFEST hos Brekkestø Hage
Hvem: Brekkestø Hage, Økouka Agder, Jon Åge Ruud, 
Naturverndforbundet Lillesand, Fremtiden i våre hender 
Lillesand, Lillesand folkebibliotek Hvor: Brekkestø hage
Kun påmelding i forkant. Påmelding  med antall til Beate: 
beate@fiszkal.no Pris: 100, Barn 50,

Brekkestø hage og Økologisk Agder inviterer til Åkerfest. Vi 



ønsker hele familien velkommen til åkerfest på Brekkestø 
hage. Her dyrkes det 50 sorter økologiske grønnsaker og 
blomster. Bli med på VÅR opplevelsesmiddag! På menyen står 
god stemning og festlige smaker.  Vi dekker langbord med 
lokal og fargerik delemat, og råvarene kommer fra Brekkestø 
Hage og andre lokale, økologiske gårder. Kveldens kokk er 
Jon Åge Ruud. Det blir grønne retter og økologisk grillmat.

Ta dere en tur i grønnsaksåkeren  barna får høste sin egen 
åkerferske grønnsak. Hils på endene – Brekkestø hages 
sneglepatrulje og få med deg frø fra Lillesands frøbibliotek.
Varmt velkommen til uformell kveld på åkeren. Ved regn flyt
ter vi langbordet til drivhuset.

18.00 Vinsmaking med NON DOS på Streetfood Arendal 
Hvem: NON DOS & Streetfood Arendal Hvor: Streetfood 
Arendal, Strandgaten 1, Arendal Pris: 199,
Påmelding til francisca@streetfoodarendal.no

Nyåpnede Streetfood Arendal er så heldige å få besøk av 
selveste Jørgen Ljøstad fra vinimportørselskapet NON DOS. 
Sommelier Jørgen Ljøstad er en legende innenfor vinens 
verden, og med sitt selskap NON DOS har han virkelig satt 
naturlige, eller nakne viner som han kaller det, på kartet hos 
mange nordmenn. Felles for alle NON DOS viner er at de er 
rene, levende og usminkede. Det vil si at vinen er laget på 
naturlig vis, uten bruk av snarveier og tilsetningsstoffer, og 
de er gjerne økologisk- eller biodynamisksertifisert. Du får 
smake fire ulike viner som Jørgen har plukket ut fra sin egen 
portefølje, og får lære mer om hvordan vinbøndene bak vinen 



jobber; uten bruk av syntetiske sprøytemidler og ved å legge 
til rette for biologisk mangfold i vinmarkene. Dette blir gøy og 
lærerikt – velkommen!

Fredag 30.09.

13.00 – 14.00 Frø! Før og nå
Hvem: Naturmuseum og Botanisk hage Hvor: Gimleveien 27, 
Gimle Gård, Kristiansand Pris: Gratis
Påmelding: www.uia.no/naturmuseumogbotaniskhage/
arrangementerpaamuseet/froe!foerognaa 

Naturmuseum og botanisk hage inviterer til innholdsrik 
hagevandring om frøavl i et historisk og moderne perspektiv. 
Her får du og tips til innsamling av egne frø. Besøk også vår 
gratis uteutstilling: The Hidden Beauty of Seeds and fruits og 
minimuseum og steinutstilling i det nye drivhuset.

Geitmyras spiselige grønne Pop-up-skole!
Hvem: Geitmyra Matkultursenter Kristiansand
Hvor: SURPRISE! Følg med for lokasjonsslipp!

Ingen vet hvor haren hopper... Noen heldige skolebarn  får 
besøk av Geitmyras spiselige grønne Popupskole! Hvor Geit
myra popper opp med sin midlertidige grønnsaksskole denne 
fredagen er en hemmelighet, men vi kan røpe at det blir GØY 
og det blir GRØNT i sentrum!



Lørdag 01.10.

11.00–15.00 Åpen økogård 
og gårdsbutikk, 
Småbruket i Skjærgården
Hvem: Småbruket i 
skjærgården og Den lille 
Sakte  Gårdsbutikken 
(Svindal Gård) Hvor: 
Småbruket i skjærgården, 
Åsveien 83a, Mandal Pris: 
Gratis

Småbruket i skjærgården 
inviterer til åpen gård. 
Besøke dyra på gården, 
barneridning, stell og strig
ling av hester, hente egg i 
hønsehuset, fôre dyra (sauer, 
kyr og høner), vær med på å 
håndmelke kua Solveig mel
lom klokka 12 og 12.30, salg 
av økologiske matvarer, salg 
av gårds produkter som blant 
annet lammekjøtt, saueskinn, 
garn og sitteunderlag av villsau, skjærgårdshonning, egg fra 
beitende høner, syltetøy og ramsløksprodukter. Den lille sakte 
gårdsbutikken selger økologiske hudprodukter laget med talg 
fra Svindal Gård. Kafé med hjemmelaget is og kaker. Vi lager 
en deilig suppe med rundstykker til. Velkommen til oss!

Foto: Småbruket i skjærgården



12.00 – 16.00 Hagevandring hos Eventyrhagen
Hvem: Vår Lille Eventyrhage Hvor: Moltekjerrveien 15, Iveland
Pris: Gratis Påmelding: Begrenset antall plasser. 
Påmeldingsfrist 29.09. på Facebook siden vår (Vår Lille 
Eventyrhage) eller på Tlf. 40473373

Velkommen til vår steinete lille skogshage; Eventyrhagen i 
Iveland! Her vokser kål og blåbær side om side. Bli med på 
vandring og se hvordan vi bygger opp hügelbed, lær om 
gravefri dyrking og samplanting i fjell og skogsterreng. I 
eventyrhagen treffer dere også hønene Anna, Elsa & resten 
av perleflokken. Videre på stien kommer vi til lekeplassen og 
andeby, hvor våre danske landender Donald og Co hilser på. 
Det blir gårdsutsalg, lett servering, kaffe og saft.

Søndag 02.10.

10.00–15.00 Gårdsbutikk& kafé på Lindland Farm
Hvem: Lindland Farm Hvor: Lindland Farm, Lindlandsvegen 5, 
Kvinesdal Pris: Gratis 

Velkommen til en trivelig handel i gårdsbutikken, et steinkast 
fra Kvinesdal sentrum. Gårdsbutikken er alltid åpen, men 
denne dagen vil den være betjent. Det blir salg av kjøtt fra 
våre skotske høylandsfe, honning fra våre brunbier og sau
eskinn og garn fra våre gammelnorske spælsauer. Forhåpent
ligvis vil også de aller første flaskene med eplejuice være 
klare for salg. Det er også mulig å vandre rundt på gården og 
se seg rundt blant dyr og trær. Enkel kafe med salg av kaffe, 
saft og vafler.



11.00–15.00 Livet på Fidsel - Åpen økologisk gård
Hvem: Livet på Fidsel Hvor: Fidselveien 101, Flekkefjord
Pris: Gratis

Velkommen til vår markedshage i Flekkefjord! Her kan du få 
et innblikk i både bier og deres verden, hilse på sauer og lam, 
og få se hvordan vi dyrker våre grønnsaker. Det blir salg av 
honning og grønnsaker. Vi koker bålkaffi, og ser frem til en 
god drøs.

12.00–15.00 Åpen økologisk gård på Slettene Hage 
med kafé og grilling med Skåre gård
Hvem: Slettene Hage, Skåre gård Hvor: Herefossveien 2117, 
Ytre Slettene, Birkenes Pris: Gratis

Velkommen til åpen økologisk gård. Vi har nyåpnet glasskafé 
med lite gårdsutsalg. Her får du nypressa eplemost og ferske 
gårdsegg, økologisk så klart. Denne dagen får vi besøk av 
Skåre Gård som griller deilig, økologisk kjøtt av 100% beitefora 
høylandsfe. Velkommen!

Foto: Gruten



GÅRDSUTSALG
Kjell Magne Larsen 
(Lyngdal)
Mjåland gård (Marnardal)
Slettene Hage (Herefoss)
Tjamsland Gård (Birkenes)
Småbruket i skjærgården 
(Mandal)
Lindland Farm (Kvinesdal)
Røyland Gård (Engesland)

MARKEDSHAGE
Småskala, økologisk grønn
saksproduksjon Direktesalg.

Slettene hage (Herefoss)
Ribieraens hage (Høvåg)
Levende gård (Høvåg)
Brekkestø hage 
(Brekkestø)
Der Inne Hagebruk og 
sankeri (Konsmo)
Slettemo gård (Kvinesdal)
Penne økologiske hage 
(Lista)
Prestegården i Froland 

(Froland)
Eventyrhagen (Iveland)
Livet på Fidsel 
(Flekkefjord)
Sivik Gartneri (Risør)

ANDELSLANDBRUK
Samdyrking av økologiske 
grønnsaker

Mandalen andelslandbruk 
(Marnardal)
Kristiansand andelsland bruk 
(Kristiansand)
Bjørkedalen andelsland bruk 
(Grimstad)
Moland andelslandbruk 
(Strengereid)
Hisøy andelslandbruk 
(Hisøya)

Agder byr på god 
mat og produkter. 



PRODUSENT: KJØTT/
OST/EGG/HONNING/
SYLTETØY O.L
Bondens valg  Kjøtt av 
villsau (Tvedestrand)
Vestigård Landbruk – 
Honning, bær og grønnsaker 
(Finsland)
Egra gård  Honning
(Flekkefjord)
Låvebroa  kjøtt og skinn av 
villsau (Søgne)
Kalvehagen  Honning og 
frilandsgris (Tovdal)
Skåre gård  Kjøtt av høy
landsfe og svin (Birkenes)
Tøsse Øyulvstad 
småbruksverksemd – 
Ullgris (Åseral)
Fiddan  Lam og storfe 
(Konsmo)
Fjotland gård   
Frilandsgris, geit, 
gammelnorsk spælsau 
og egg. (Kvinesdal)

Uppistog gard – 
Ulike typer geitost, 
kjekjøtt, frilandsgris og 
grønnsaker (Valle)
Lindland farm  Eplejuice, 
høylandsfe og gammelnorsk 
spælsau (Kvinesdal)
Røyland gård  Syltetøy og 
gelé (Engesland)
Tjamsland gård og ysteri – 
Ulike typer oster og yoghurt 
(Birkenes)
Den lille juicefabrikken  Rå 
juice (Kristiansand)
Slettene Hage  Eplejuice, 
egg, grønnsaker og syltetøy 
(Herefoss)
Prestegården i Froland – 
Frilandsgris,  Dexter storfe
(i karens), grønnsaker 
(Froland)
Småbruket i skjærgården 
Egg, honning, saft, lammek
jøtt, frilandsgris (Mandal)
Enklere bondeliv  
Egg (Iveland)

Denne listen viser 
deg veien til gode varer og bakgårder. 



Sunnhet Solbær, aronia, 
blåbær o.l (Mandal)
Homme gård  Eplejuice, 
epler og rips (Vennesla)
Svindal gård   Gammelnorsk 
sau, vestlandsk fjordfe og 
høns. Hudpleieprodukter og 
lys laget med talg (Farsund)
Holte gård Villsaulam 
(Høvåg)

BAKERI
Brød og vind 
(Vestre Sandøya)
Enklere Bondeliv
(Kristiansand) 
The Odd Bakery 
(Kristiansand) 

KAFÉ OG RESTAURANT
Hagen hos Slettene Hage 
(Herefoss)
Tjamsland Gård (Birkenes)
Boen gård (Kristiansand)
Tilstede mat og mer 
(Kristiansand)
Ekorn Jensens kafé 
(Kristiansand Dyrepark)

Lindesnes fyrmuseum kafé, 
bakeri og kurs (Lindesnes)
Under (Lindesnes)

CATERING
Tilstede mat og mer 
(Kristiansand)

BUTIKK
Real (Tvedestrand)
Tyholmen Kolonial 
(Arendal)
Sans & Smak 
(Kristiansand)
Bee organic nettbutikk 
(Kristiansand)
Pastinakken (Kristiansand)
Unwrapped 
(Arendal og Kristiansand)
Jentan på Båly (Lindesnes)

UNDERVISNING - 
BÆREKRAFTIG MAT
Søgne Videregående skole 
(Søgne)
Tvedestrand 
Videregående skole (Holt)



Geitmyra Matkultursenter for 
barn (Kristiansand)
Steinerskolen (Arendal og 
Kristiansand)

ANDRE
Grønt senter 
(Kristiansand)
Drivhuset mitt  Kjøkken
hagekurs (Kristiansand)
Grønsfjord staudegartneri 
(Lindesnes)
Kristian Køvener – Dyrker 
økologisk, leverer kun til 
Under (Mandal)

FRISØR
Blondiesalongen 
(Kristiansand)

REKO 
Direkte salg av lokaldyrket 
mat, hvorav noe økologisk.

REKO Lyngdal
REKO Mandal
REKO Kristiansand
REKO Arendal

BONDENS MARKED AGDER

DISTRIBUTØR
Fritt&Vilt  Kjøtt (Søgne)

SLAKTERI
Jens Eide, Lillesand
Dalstroka Innafor 
(Lokalt slakteri under 
etablering.)

UNDER ETABLERING - 
DISTRIBUSJON AV 
LOKALMAT 
Day of week 

NYHET! NETTVERK 
FOR BÆREKRAFTIG 
LOKALMAT: Jordnært fra 
Agder (Oppstart 2021)
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Utgiver: ØKOUKA
Adresse: Grønlandsleiret 31

Epost: mathilde@okologisknorge.no

Design: Heia Folk

ØKOUKA 2022: 23. SEPT – 02. OKT

www.okouka.no
www.facebook.com/økoukaiagder

Instagram: @okouka_agder 
Kontakt Agder: hei@julianeskokebok.no



23. SEPT - 2. OKT OKOUKA.NO

AGDER #
TAKK
FOR
MATEN

TAKK TIL VÅR
HOVEDSPONSOR

TAKK TIL VÅR
LOKALE SPONSOR


