Navn andelslandbruk

Forretningsmodellverktøy
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med fokus på ulike typer andelshavere
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For å se et eksempel på et utfylt skjema, se neste side.
Se også www.andelslandbruk.no for ytterligere forklaring.
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Dugnad

Hvilke aktiviteter egner seg til
dugnadsarbeid for den valgte
gruppen andelshavere? Skal de
høste selv?

6

Ressurser

Hva slags ressurser, kompetanser
og interesser har den valgte gruppen
andelshavere? Hva har de ikke? Hva
kan de bidra med?

2

Verdiløfte

4

Hva er kjernen i andelslandbruket ditt?
Hva slags verdi skaper du for andre?

Varer og leveransetjenester

Kommunikasjon

Type andelshaver:

Fyll ut et ark for hver type. Eks: barnefamilie, hushold
uten barn/mye tid, hushold uten barn/lite tid,
restauranter/spisesteder, skoler/barnehager.

Hva slags verdier er lurt å løfte fram
for valgte typen andelshaver?
Hvordan trenger de å få budskapet
og hvordan når du dem?

3

Andelshavere

Hva kjennetegner valgte typen
andelshavere? Tenk for eksempel
på forsyningsbehov, tilgjengelig tid,
økonomi, mobilitet.

Erfaringstjenester

Kollektive goder

7

Utgifter / kostnader

Hva er totalkostnaden for en sånn type andel? Tenk på:
produksjon av avlingen, kommunikasjon, administrasjon
og organisering, høsting og leveranse, tilrettelegging av
dugnader.

ANDELSLANDBRUK
NORGE

8

Inntekter

Hvordan ser en sånn type andel ut?
Hva blir prisen for den valgte typen andelshavere?
Regnestykke:
+ Andel av avlingen (innhold og mengde)
+ Erfaringstjenester
+ Selvhøsting eller ferdig høstet leveranse
- Antall dugnadstimer
= Andelspris.

Utviklet av: Johanna Seim, Telemarksforskning og Alexandra Devik, Økologisk Norge.
Basert på “Business Model Canvas” av Alexander Osterwalder. Design: Growlab Oslo
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Dugnad

Hvilke aktiviteter egner seg til
dugnadsarbeid for den valgte
gruppen andelshavere? Skal de
høste selv?

Markedsføring
(jungel-telegraf)
—> kan be de om å
invitere sine venner og
familier til barns venner
med i andelslandbruket.
Dele innlegg i sosiale
medier
Ingen dugnadsplikt,
men valgfri dugnad og
sosiale arrangementer
f.eks. høsttakkefest.
Skal ikke høste selv.
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D

Ressurser

God økonomi = ressurs.
—> Kan betale for
høsteservice of for å ikke
ha dugnadsplikt
Nettverk = ressurs.
—> kan spre budskapet
om de gode råverene
videre i sine kretser.
(bidra til jungeltelegraf)
Har kanskje god evne til
å hjelpe til å åkeren, men
har ikke tid til å forplikte
seg til dugnadsarbeid
Har bil.
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Utgifter / kostnader

2

Verdiløfte

4

Hva er kjernen i andelslandbruket ditt?
Hva slags verdi skaper du for andre?

Varer og leveransetjenester

Grønnsaker, urter,
spiselige blomster.
(over 50 sorter)

Erfaringstjenester

Kunnskap om dyrking
og matlaging.
Sosialt fellesskap.
Emosjonell tilknytning
til gården
Kollektive goder

Jordvern, miljøvern,
klimavern, habitat for
insekter.
Støtte lokalt næringsliv.

Produksjonen må ikke tenke på at de
må kunne være i åkeren selv.

Kommunikasjon: vil kreve ekstra god kommunikasjon ut via e-post
(høstemeldinger, avlinger) og sosiale medier, da de ikke får mye av den
personlige kontakten og kontakten med jorda —> Høyere kostnader.
Høsting: tar mye tid. Ingen leveranse, de henter selv på gården.
Tilrettelegging av dugnad som sosial happening
krevver
tid og litt midler.
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Inntekter

Type andelshaver:

Husholdning med eldre
barn / lite tid

Fyll ut et ark for hver type. Eks: barnefamilie, hushold
uten barn/mye tid, hushold uten barn/lite tid,
restauranter/spisesteder, skoler/barnehager.

For å se et eksempel på et utfylt skjema, se neste side.
Se også www.andelslandbruk.no for ytterligere forklaring.

Hva slags ressurser, kompetanser
og interesser har den valgte gruppen
andelshavere? Hva har de ikke? Hva
kan de bidra med?

Hva er totalkostnaden for en sånn type andel? Tenk på:
produksjon av avlingen, kommunikasjon, administrasjon
og organisering, høsting og leveranse, tilrettelegging av
dugnader.

1

Kommunikasjon

Hva slags verdier er lurt å løfte fram
for valgte typen andelshaver?
Hvordan trenger de å få budskapet
og hvordan når du dem?

3

Andelshavere

Hva kjennetegner valgte typen
andelshavere? Tenk for eksempel
på forsyningsbehov, tilgjengelig tid,
økonomi, mobilitet.

Potensielle andelshavere
av denne typen:
Sosiale medier, lokalavis
og personlig kontakt.
Løfte fram fordeler for
dem.

Er allerede veldig
øko-bevisste.
Etterspør økogrønnsaker.

Er allerede overbevist om
verdien av de kollektive
godene og den gode
kvaliteten av
lokalprodusert øko-mat.

Har lite tid (jobber mye
og reiser ofte bort i
helgen/ferien.

Har god økonomi.

Har bil.

Løfte fram ulike
erfaringstjenester: hva
får de igjen for dette?
Positivt for barna f.eks.

Hvordan ser en sånn type andel ut?
Hva blir prisen for den valgte typen andelshavere?
Regnestykke:
+ Andel av avlingen (innhold og mengde)
+ Erfaringstjenester
+ Selvhøsting eller ferdig høstet leveranse
- Antall dugnadstimer
= Andelspris.

1 Grønnsakskasse per uke i
sesongen. (opsjon: 2 ferieuker)
+ ukentlig avlingsbrev med
oppskrifter og nyheter fra gården.
Mulighet for å delta i fellesskap og
dugnad.
+ høsteservice
- 0 dugnadstimer
= Andelspris for 2021

Utviklet av: Johanna Seim, Telemarksforskning og Alexandra Devik, Økologisk Norge.
Basert på “Business Model Canvas” av Alexander Osterwalder. Design: Growlab Oslo

