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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
sjette gang over Østfold og smaksetter regionen med
arrangementer av alle sorter.
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VELKOMMEN TIL ØKOUKA 2022!
Økouka Østfold arrangeres for 6. gang i 2022. Økouka er en
landsdekkende feiring av norsk økologisk mat som formidler
både råvarer, kunnskap og inspirasjon. I uke 39 vil vi vise frem
mangfoldet av landbruk- og matproduksjon i Norge og knytte
det til folks hverdag ved at vi arrangerer kurs, debatt og
omvisninger, åpen gård og smaksopplevelser på ulike steder
rundt omkring i Østfold.
Vi har fått med oss Kari Gåsvatn som skal lede en debatt om
hvordan vi skal stimulere til økt økologisk matproduksjon, du
kan lære om permakultur på Eikeløkka, Dennis Asbjørnsen
skal dele erfaringer fra sin Spiselige Hage, og Camilla og
Raymund fra Delås gård forteller om hvordan de jobber
med mangfold, bruk av dyr og selvberging på gården. Er du
interessert i å lære å lage ost eller fermentere grønnsaker? Vil
du lære mer om å produsere egen mat?
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Bli med på festen, bli med på økouka, Bli med å si
#takkformaten!
Tusen takk til vår lokale sponsor, Viken Fylkeskommune.
Uten dere ville vi ikke kunne gjennomført årets festival!
Økouka Østfold organiseres av engasjerte medlemmer i
Økologisk Norge som ønsker mer tilgjengelig økologisk mat!
Takk for alle timene dere legger ned for å gjennomføre
Økouka.
Camilla Sæbjørnsen,
prosjektkoordinator Økouka
Østfold 2022
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KALENDER
23.09
18:00 Kurs i bygging av retro drivhus
24.09
11.00
		
12.00
		

Åpen gård og omvisning på Nes
Andelslandbruk på Rolvsøy
Offisiell åpning av Økouka Østfold
i Gamle Fredrikstad

25.09
12.00 Med naturen som veileder 		 en rundtur på Eikeløkka
12.00 Økodag på Rød skole i Halden
12.00 Åpen dag i Månegartneriet - kurs i produksjon
		 av urtesalve. Salg av blomster og grønnsaker
26.09
17.00 Fermenteringskurs på Bøensætre
19.00 Panelsamtale - Hvordan kan vi stimulere til mer
		 lokal og økologisk matproduksjon?
27.09
19.00 Foredrag med Dennis Asbjørnsen
		 «Spiselig hage» i Moss
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28.09
18.00
		
19.00
		

Lag din egen økologiske ferske mozzarella
på Rygge Meieri
Foredrag med Dennis Asbjørnsen
«Spiselig hage» i Fredrikstad

29.09
17.00
		
17.30
		

Omvisning og suppe i blåbæråkeren
på Delås Gård i Skjeberg
Frøkurs med innhøsting av frø og
info om frøets egenskaper

30.09
18.00 Lag din egen fruktskog/skoghage
		 v/Hvaler Gjestehage
01.10
12.00 Fagdag om Geodome (Geodesic Dome)
02.10
12.00
		
13.00
		

Suppe og grønnsaksprat på Andelslandbruket
på Røed på Jeløy
Opera i åkeren - åpen gård og omvisning
på Østre Pavestad gård
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FREDAG 23.09
18:00-21:00 Kurs i bygging av retro drivhus
Hvem: René Molenaar Hvor: Gullfunnet 20b, Dilling
Pris: kr 500 for ikke-medlemmer, kr 400 for medlemmer i
Økologisk Norge Påmelding: Send sms til 98887111
Du får lære hvordan vi bygger, driver og nyter vårt retro
drivhus. Enkel servering. Det blir noen timer med utveksling av
erfaringer om hvordan man bygger et retro drivhus. Vi prøver
å svare på følgende spørsmål: Hvordan finner du vinduer og
reparer dem? Hvordan bygger du en grunnmur? Hvordan
finner du billige materialer? Hvilke fallgruver bør du unngå?
Hvordan bygger du tak? Hva er best, plast eller glass?

LØRDAG 24.09
12.00–14.00 Offisiell åpning
av Økouka Østfold i
Gamle Fredrikstad
Hvem: Økouka Østfold
Hvor: Gamlebyen Kulturhus
i Gamle Fredrikstad Pris:
Gratis Påmelding: Økouka
Østfold sin Facebookside
Økouka Østfold inviterer til
åpning av Økouka 2022.
Det blir appeller fra Stina
Mehus i Økologisk Norge,

Anders Elingaardsbrød
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Anders A
 mundsen fra Elingaardsbrød og Erik Skauen fra MDG
Fredrikstad. Det blir også korsang fra Steinerskolen, og sang
fra Johanne Winther. Det blir diverse stands etter appellene
med både smaksprøver og andre godsaker. Kulturhuset
holder kafèen åpen.
11.00-14.00 Åpen gård og omvisning
på Nes Andelslandbruk på Rolvsøy
Hvem: Nes Andelslandbruk Hvor: Nesveien 7, Rolvsøy
Pris: Gratis Påmelding: Ingen
Velkommen til åpen gård på Rolvsøy. Er du nysgjerrig på hva
økologisk andelslandbruk er? Kom og få en omvisning, og se
sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft i praksis. Se mer
på nesandelsgaard.no.

SØNDAG 25.09
12.00-16.00 Med naturen som veileder
- en rundtur på Eikeløkka
Hvem: Eikeløkka Permakulturgård v/
Randy Gunnar Bohmann-Lange Hvor:
Løkkaveien 51, Skjærhalden Pris: 250,Påmelding: Vippses ved ankomst
Vi inviterer inn på en omvisning på Eikeløkka. Første halvdel
av turen går gjennom skogen, der vi ser på økologi og
naturens fantastiske systemer og arter. Deretter beveger
vi oss ned til Eikeløkka, der vi forteller hvordan vi har brukt
naturen som mal i planlegging av gårdsdrift og dyrking. Etter
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omvisningen blir det en kopp urtete og litt varm mat, mens
det blir mulig å stille spørsmål og bli litt bedre kjent.
12.00 - 16.00: Økodag på Rød skole i Halden
Hvem: Naturvernforbundet Halden Tid: foredrag fra kl 13:00
Pris: Gratis. Åpent arrangement for alle generasjoner.
Adresse: Rød skole, Håkenbyveien 636, Halden
På økodagen skal vi igjen fylle Rød skole med ny kunnskap.
Det blir foredrag, smaksprøver, rebusløp, markedsboder, kafé
og hyggelig prat om hva vi kan dyrke i Halden på naturens
premisser.

Månegartneriet

12.00-16.00 Åpen dag i Månegartneriet - kurs i produksjon
av urtesalve. Salg av blomster og grønnsaker
Hvem: Månegartneriet v/Torill Frydenlund og Liliana Borge
Hvor: Månegartneriet, Klokkerstuveien 10, Gamle Fredrikstad
Pris: 100,-, Vipps til 118533 eller kontant
Påmelding: post@maanefestivalen.no
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Lær å lage din egen urtesalve som hjelper for sår og
småskader. Alle deltakere får med en krukke med salve hjem.
Maks 15 deltakere.

MANDAG 26.09
17.00-21.00 Fermenteringskurs på Bøensætre
Hvem: Hedda Kortnes Hvor: Bøensætre Pris: 950,Påmelding: Send en e-post med navn og kontaktinformasjon
til post@boensetre.no
Kom på kurs til vakre Bøensætre og lær mer om gammel
dagse konserveringsmetoder. I urtehagen plukker vi inn
grønnsaker og urter som skal legges ned på krukker. Det blir
smaksprøver, knaing og innføring i forskjellige fermenterings
teknikker. Les mer om kurset på boensetre.no.
19.00-20.30 Panelsamtale - Hvordan kan vi stimulere til
mer lokal og økologisk matproduksjon?
Hvem: Økouka Østfold Hvor: Gamlebyen Kulturhus i Gamle
Fredrikstad, Kirkegaten 24 Pris: Gratis Påmelding: Meld din
ankomst på Økouka Østfold sitt facebook arrangement
«Hvordan kan vi stimulere til økt økologisk matproduksjon?»
Mangeårig journalist i Nationen, forfatter og skribent Kari
Gåsvatn, vil lede samtalen. Panelet vil bestå av fagpersoner
innen økologisk landbruk og skolehagevirksomhet, sammen
med fylkesleder i Østfold bondelag og en lokal politiker.
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TIRSDAG 27.09
19.00-20.00 Foredrag med Dennis Asbjørnsen
«Spiselig hage» i Moss
Hvem: Moss Bibliotek og Økouka Østfold Hvor: Moss Bibliotek,
Fossen 22, 1530 Moss Pris: Gratis Påmelding: Ticketco.no
Utgangspunktet for Dennis var rett og slett ønsket om å
lage en liten kjøkkenhage, og da med prinsipp om å dyrke
økologisk og bærekraftig. Det innebar å gjenbruke potter og
hageredskaper, sanke egne frø og drive manuelt håndarbeid.
Ønsket var å bruke minst mulig penger på kjøkkenhagen – og
resultatet er at Dennis i dag spiser egendyrka økologisk mat
fra egen hage! Kom og hør på Dennis snakke om hvordan
dyrke dine egne grønnsaker på en billig og bærekraftig måte!

ONSDAG 28.09
18.00-21.00 Lag din egen
økologiske ferske mozzarella
på Rygge Meieri
Hvem: Rygge Meieri Hvor:
Rygge Meieri, Stasjonsveien 2,
Rygge Pris: 900,- Påmelding:
SMS og vipps til 990 18 827
(Kun 6 plasser)
Bli med på kurs i økologisk
mozzarellaproduksjon med
Sølvi Gammelsrød.
Foto: Camilla Sæbjørnsen
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Rygge Meieri er et lite nyoppstartet meieri som fører
meierihistorien videre i de gamle tradisjonsrike lokalene ved
Rygge stasjon. Rygge Meieri ble opprinnelig etablert i 1879
og meieriet var i aktiv drift fram til 1947. Det var først i 2020
et nytt meierieventyr startet, da vi flyttet inn i de ærverdige
lokalene og gjenopptok de lokale meieritradisjonene. Rygge
Meieri er det eneste lokale meieriet i Østfold-regionen som
produserer lokalmat på økologisk melk fra egen gård. Her
ystes norske spesialoster for hånd, og yoghurt lages på
tradisjonsrik metode.
19.00-20.00 Foredrag med Dennis Asbjørnsen
«Spiselig hage» i Fredrikstad
Hvem: Fredrikstad Bibliotek og Økouka Østfold
Hvor: Fredrikstad Bibliotek J. N. Jacobsensgate 1, Fredrikstad
Pris: Gratis Påmelding: Ingen
Utgangspunktet for Dennis var rett og slett ønsket om å
lage en liten kjøkkenhage, og da med prinsipp om å dyrke
økologisk og bærekraftig. Det innebar å gjenbruke potter og
hageredskaper, sanke egne frø og drive manuelt håndarbeid.
Ønsket var å bruke minst mulig penger på kjøkkenhagen – og
resultatet er at Dennis i dag spiser egendyrka økologisk mat
fra egen hage! Kom og hør på Dennis snakke om hvordan
dyrke dine egne grønnsaker på en billig og bærekraftig måte!
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Familien Delås

TORSDAG 29.09
17.00-19.00 Omvisning og suppe i blåbæråkeren
på Delås Gård i Skjeberg
Hvem: Delås Gård Hvor: Sandåsveien 95, Skjeberg
Pris: 500,- inkludert suppe og Delås Brus
Påmelding: Send SMS til 402 10 032
Det blir omvisning på Delås Gård med servering av suppe
på gårdens råvarer og Delås brus til de som vil smake på
fermentert vannkefir. Vi viser rundt på gården og dere får et
lite innblikk i hvordan gården drives, hvordan vi tenker rundt
mangfold, bruk av dyr i driften og selvberging. Bli inspirert til
å tenke helhet og dyrke selv, eller å bli en moderne jeger. Still
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spørsmål du ønsker svar på, om råvarer, jordhelse, foredling
eller hvordan vi utnytter de ressursene vi har rundt oss. Vi vil
også snakke litt om hvorfor lokalmat og økologi er så viktig
for oss alle.
17.30-20.30 Frøkurs med innhøsting av frø
og info om frøets egenskaper
Hvem: Hvaler Gjestehage og Økouka Hvor:Utgårdsveien 64,
Vesterøy Pris: 450,- Påmelding: Påmelding til Hvaler
Gjestehage; hvalergjestehage@gmail.com
Øk din kunnskap og bli selvforsynt med egne frø og få full
kontroll med egen matproduksjon. Vi sanker frø i stjerne
hagen til Hvaler Gjestehage, slik at du kan ta med deg et stort
utvalg økologiske frø hjem til egen hage. Hvaler Gjestehage
er et økologisk hagebruk med et stort mangfold; grønnsaker,
urter, blomster, frukt og bær. Dette blir fort et kurs som lønner
seg da frøposen hjem blir svært innholdsrik og du er i gang
med ditt eget frøbibliotek!

FREDAG 30.09
18.00 - 20.00 Lag din egen fruktskog/skoghage
v/Hvaler Gjestehage
Hvem: Hvaler Gjestehage og Økouka Hvor: Utgårdsveien 64,
Vesterøy Pris: 350,- Påmelding: Påmelding til Hvaler
Gjestehage; hvalergjestehage@gmail.com
En fruktskog er under utarbeidelse i Hvaler Gjestehage.
Planen er utarbeidet som et permakulturprosjekt og førte
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frem til permakultur sertifikatet for daglig leder Anne Marit
Skovly. Vi startet opp høsten 2021 og er nå godt i gang. Som
deltaker vil du få innføring i planleggingen samt bli med på
vandring i skogen på berget vårt.

LØRDAG 01.10
12.00-13.30 Fagdag om Geodome (Geodesic Dome)
Hvem: Hvaler Gjestehage/Geodome Norge AS og Økouka
Hvor: Utgårdsveien 64, Vesterøy Pris: kr 50,Påmelding: Geodome Norge AS - geodomenorge@gmail.com
Hvilke egenskaper og fordeler har en Geodome? Hvordan
bruke den til å dyrke året rundt, eller til lysthus eller en kombinasjon? Vi svarer på spørsmål om konstruksjonen, lysforhold,
byggteknikk og tar imot eventuelle bestillinger. Alle Geodomer
konstrueres i nært samarbeid med kunde og stedstilpasses.

SØNDAG 02.10
12.00-15.00 Suppe og grønnsaksprat
på Andelslandbruket på Røed på Jeløy
Hvem: Stjernehagen/Andelslandbruket på Røed på Jeløy
Hvor: Biørn Biørnstads vei, Moss Pris: Gratis Påmelding: Ingen
Vi serverer suppe og legger til rette for hageprat om å dyrke
ren mat selv i samarbeid med andre. Vi holder til midt i allèen
på Røed gård på Jeløy, rett utenfor Moss sentrum, i et idyllisk
landskap. Velkommen.
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Petter Simonsen

13.00-15.00 Opera i åkeren åpen gård og omvisning
på Østre Pavestad gård
Hvem: Petter Simonsen
Hvor: Østre Pavestad Gård,
Skulerudveien 494, Hemnes
Pris: Voksne kr 220,-, barn under
14 år gratis. Maks antall er 80 stk.
Påmelding: deltager.no
På Østre Pavestad Gård er de
lidenskapelig engasjert i øko
logisk, regenerativt og holistisk landbruk og driver med matproduksjon på dyras og
naturens premisser. De har produksjon av urkorn som enkorn,
emmerhvete, spelt og svedjerug. De har oppdrett av øko
logiske griser, økologisk storfe og økologisk bronsekalkun.
Vi får en omvisning på gården hvor vi kan se glade dyr og
god dyrevelferd. Er vi heldige kan det hende det blir opera i
åkeren også!
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Østfold byr på mye bra økologisk mat og
produkter. Denne listen viser deg veien til
gode varer og hemmeligheter!

Mormors Cafe
Matfatet i Ørje
Spirehagen AS
Mellom Fange Gård
Hjørnerød Gårdsutsalg
Sunne Saker
Rygge Meieri
Delås Gårdsutsalg
Frilund Gårdsbutikk AS
Dyre Gård - Eplegården
i Rygge
Norsk Urkorn

Tutturen Andelsgård
Nes Andelslandbruk
Samverket
Nybo Regenerative Gård
Østre Pavestad Gård
Hvidstens Hage
Korsvold Gård
Åsheim Gård
Askim Frukt og
Bærpresseri
Pilhaug Gård
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Utgiver: ØKOUKA
Adresse: Grønlandsleiret 31
E-post: mathilde@okologisknorge.no
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