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INTRO

1. JORDBRUKARENS PERSONUPPGIFTER

Denna fallstudie handlar om De Landegenoten, en flamländsk jordbruksstiftelse och kooperativ som gör 
det möjligt för människor som vill odla att få tillgång till mark.
 
De Landgenoten erbjuder en innovativ finansieringsmodell för jordbrukare: efter att ha gått med 
i kooperativet får jordbrukaren stöd för att starta en gräsrotsfinansieringskampanj för att hitta 
lokalbefolkningen som vill köpa en del mark där de kan odla. Delandgenoten är den slutliga ägaren av 
marken och det kräver att bonden odlar enligt ekologiska principer.
 
Davy Agten är en bondemedlem i De Landgenoten som skapade en ekologisk gård med samhällsstödd 
jordbruk (CSA) som producerar frukt och grönsaker för ett samhälle med 120 personer. Davy är utbildad 
i informatik och mycket passionerad för ekologiskt och socialt jordbruk och är att stoppa sitt sidoarbete i 
informatik och bli en heltidsbonde.

Namn: Davy Agten.

Födelseår: 1981.

Kön: Manlig.

Utbildning: Davy har en kandidatexamen i IKT 
(Informations- och kommunikationsteknik) och har 
genomfört en kurs i ekologiskt jordbruk.

Ockupation: Davy har en ekologisk gård med 
samhällsstödd jordbruk (CSA) som producerar frukt 
och grönsaker. Hans kunder kan komma till gården och 
självskörda grönsakerna. De har en gräns i mängden 
som bara ska vara “för färsk användning” (du kan välja “all 

grönsak du vanligtvis köper och lägger i ditt kylskåp för den veckan”). Kunderna måste prenumerera på 
hela familjen och betala för hela året (1 euro per vuxen och dag). För närvarande har Davy 120 personer 
nu som kunder. Dessutom levererar Davy till restauranger, lokala butiker och på jordbrukarnas marknad. 
Tillsammans med sin gård har Davy ett frilansföretag av informatik. Hans arbete på gården tar 80% av sin 
tid och representerar 70% av hans inkomst.



2. UPPGIFTER OM JORDBRUKSFÖRETAG 

Gårdsplats: I Zemst (by söder om Mechelen).

Jordbruksareal i ha: I Zemst har Davy en ekologisk gård på 1,3 hektar som är den viktigaste operativa 
gården. Han har en andra på 4,2 hektar (mestadels gräsmark ägnad åt djurfoder, med får och en liten 
köksträdgård).

Gårdbeskrivning: Davys CSA-gård producerar cirka 70 typer av säsongsbetonade grönsaker och 
frukter och kycklingar för äggproduktion. Davy har säsongsarbetare på 2 heltidsanställda i 4 månader 
och inga familjemedlemmar som arbetar på gården.

Davy har arbetat som bonde för De Landgenoten i två år. Tidigare startade Davy en annan gård med 
en kollega där han arbetade deltid. Efter ett år såg Davy en möjlighet från De Landgenoten som letade 
efter en ny bonde. Så han ansökte och blev heltidsbonde på sommaren och vintern.
 
Davy lantgårdar enligt organiska principer, därför att detta är ett krav från De Landgenoten.

Davy valde en CSA-modell för sin ekologiska gård eftersom den tidigare bonden som arbetade på 
marken hade en liknande modell. Dessutom hade Davy erfarenhet av en praktik på en CSA-gård.

Enligt honom har CSA-gårdar fördelen att i händelse av skördemisslyckande delas risken mellan 
jordbrukaren och samhället, så “samhället står bakom dig”.
 
Marken där Davy arbetar ägs av De Landgenoten, ett kooperativ och en stiftelse som köper jordbruksmark 
med pengar från aktieägare och givare. Davy har ett avtal med De Landgenoten och han måste betala 
ett fastställt belopp per år (cirka 350 euro).

Davy äger de tre växthusen och maskinerna.
 
Davys gård kan betraktas som en multifunktionell gård. Förutom att producera kvalitetsprodukter är det 
en social gård: Davy välkomnar grupper av människor med funktionshinder varje vecka som kommer 
och hjälper honom i trädgården. Dessutom säljer Davy’s produkter direkt på sin gård varje lördag och 
han erbjuder didaktiska aktiviteter (skolbesök och praktikplatser).



3. FINANSIERING OCH TILLGÅNG TILL FINANSIERING 

De Landgenoten erbjuder ett innovativt sätt att ge jordbrukarna tillgång till finansiering och mark.

Om en bonde vill köpa en bit mark kan de be De Landegenoten foundation att köpa marken åt dem. De 
Landegenotens principer är inte att ge mark till individer utan till grupper av människor. Bonden sätter 
en crowdfunding-kampanj med hjälp av stiftelsen och de letar efter lokalbefolkningen runt gården som 
vill köpa en del av marken. Men den slutliga ägaren av marken är DeLandgenoten, som kräver en avgift 
från varje bonde.

Kraven för att få mark på De Landgenoten är: att vara ekologisk jordbrukare, ha relevant erfarenhet av 
jordbruk och vilja att odla långsiktigt och presentera en realistisk affärsplan.
 
Fördelarna med att vara en del av De Landgenoten är att det säkerställer stabilitet (marken ges till 
jordbrukaren karriärlång). Genom att delta i De Landgenoten såg Davy dessutom att hans ekonomiska 
risker minskade och en högre inkomst. Slutligen stimulerar De Landgenoten generationsskifte.

Utmaningen med De Landgenoten-systemet är att crowdfunding kan vara tidskrävande. När det gäller 
Davy behövde han inte göra crowdfundingen, han ansökte bara som ersättning för en del mark från en 
tidigare bonde.
 
Davy har erfarenhet av traditionella sätt att finansiera: för att köpa utrustning bad Davy utan framgång 
om ett banklån. Sedan använde han win-win crowdlending med pengar lånade från sina svågerföräldrar.
 
Förutom att vara en del av De Landgenoten är Davy mycket engagerad i nätverk: han har ett samarbete 
med tre jordbrukare för direktförsäljning på marknaden och han är en del av det belgiska nätverket för 
csa.
 
Davy har flera planer för framtiden. Han vill förbättra markkvaliteten på sina åkrar, plantera fler träd för 
begränsning av klimatförändringar, öka medlemskapet (från 120 kunder till 160 kunder), sluta sidojobbet 
som frilansare i informatik och vara heltidsbonde.

“Med alternativ finansiering som crowdfunding eller finansiering efter 
community eller win-win-lån får du inte bara pengar från människor, 
men du får riktiga supportrar för ditt projekt. De investerar i dig och vill 
att du ska uppnå dina mål. Så du känner dig motiverad att prestera för 
ditt samhälle!”



Utbildningsupplevelser och luckor: Förutom kursen i ekologiskt jordbruk fick Davy ingen 
särskild utbildning som var användbar för att förvalta gården. Davy lyssnar dock regelbundet på 
podcasts, ljudböcker och han har en prenumeration på böcker på mark eller jordbruk.
 
Enligt honom är de viktigaste kompetenserna i hans jobb fysisk och mental uthållighet och en 
reflekterande attityd att alltid tänka på hur man gör saker bättre eller snabbare. Han anser att bönderna 
bör ha kunskap på marken.

4. UTBILDNINGSBEHOV OCH SLUTSATS 

Slutliga överväganden: Social innovation och experiment är “fils rouges” i denna fallstudie.
 
De Landgenoten är ett innovativt exempel när det gäller tillgång till mark och finansiering för jordbrukare. 
Det är ett kooperativ och det använder gräsrotsfinansiering för att stödja jordbrukare i tillgången till 
mark.

Davy Agten, medlem i De Landgenoten, förkroppsligar en ny typ av bonde, som inte kommer från 
en jordbruksbakgrund men som valde att odla för passion. Han är en jordbrukare som starkt ägnar 
sig åt samhällsprinciper (han bestämde sig för att anta den gemenskapsstödda jordbruksmodellen för 
sin gård), han är kreativ och villig att experimentera former av sociala innovationer (såsom självskörd 
från kunderna) och han är engagerad i flera nätverk. Han brinner mycket för jordbruk, medveten 
om jordbrukets miljöpåverkan (på marken) och han gillar att studera och hålla sig uppdaterad med 
innovativa inlärningsmetoder, som att lyssna på podcasts.
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