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Kart fra Kilden

• Gårdsbruk fra vikingtiden,  
identitet, kulturhistorie. 

• Grønn møteplass i Lørenskog,  
del av grønn sentrumsring. 

• Museum med tema jord til bord. 

• Senter for flere lag/foreninger  
(historie, husflid, hage) og for  
skolehagene i kommunen. 

• Innendørs undervisningsrom,  
møtelokaler, lagring, toalett. 

• Høner og bier. 

• Drivhus. 

• Nær kollektiv, parkeringsplass. 

• Gode dyrkingsforhold: matjord/tid-
ligere åker (markert i rødt).  
Hellende, sørvendt terreng. 

• Senter/formidlingsarena for urbant 
landbruk i Lørenskog

Skårer gård / Lørenskog bygdemuseum

VPOR for Lørenskog sentralområde, 2017

Dagens situasjon

Lørenskog bygdemuseum/Skårer gård er en grønn oase i et stadig mer tettbebygd Lørenskog sen-
trum. I VPOR 2017 inngår Skårer gård som del av en grønn sentrumsring. Det foreslås å tilretteleg-
ge for skolehage og parseller og plante spiselige vekster og frukttrær. 

Skårer gård er senter for skolehagene i Lørenskog. Åtte av fjorten skoler har gangavstand hit og får 
tilbud om egne parseller. Museene i Akershus (MiA) drifter skolehagetilbudet. Det er etablert et 
demonstrasjonsbed med urter og grønnsaker for skolehagene og i 2020 ble det oppført et drivhus 
for oppal av planter til alle skolene i kommunen.  

Lørenskog Økolag har en egen parsell på ca 60 m2 der medlemmen dyrker sammen. De arrangerer 
dugnader og kurs, deler og sprer kunnskap om dyrking. Voksenopplæringen og BAS aktivitetssen-
ter har også dyrket i egne parseller. Det er plantet en allé av frukttrær langs gangveien til høyre for 
låven. 
 
Landbrukskontoret har fått ansvar for igangsetting av urbant landbruk med flere parsellhager i ko-
munen. Skårer gård er utpekt som en av fler mulige lokaliteter. Som et tidligere gårdsbruk og med 
museets fokus på jord til bord, skolehagetilbud og et aktivt hage- og økolag ligger forholdene godt 
til rette for parselldyrking her.  

Plassering og avgrensning av areal må avklares og organisering utredes og det kreves praktisk tilret-
telegging med pløying, fresing og vanntilgang før oppstart. 

 
 

• Elever i skolehagen 2020
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Mulighetsstudie skolehage/parseller, 2018 
 
Utarbeidet i forbindelse medkommunens skole-
hageutredning. Alléer med frukttrær og bærbusker 
langs de tre inngangsveiene.

Dyrkingsarealer etablert pr 2020 
 
1. Skolenes parseller 
2. Drivhus og demonstrasjonsbed 
3. Parseller til skolene, samt Lørenskog Økolag, BAS 
aktivitetssenter og Voksenopplæringen.  
4. Allé av frukttrær

Skolenes parseller 2019

Videre utvidelse av dyrkings-
arealene i felt B og C 
 
A
Drivhus og demonstrasjonsbed, 
skolehage 

B  
Skolenes parseller og private 
parseller 
Totalt ca 1000 m2

To nye vannuttak

C  
Private parseller og eksisterende 
felleshage, 
Totalt ca 2000 m2

Tre nye vannuttak

D
Gressplen, ca 3000 m2

A

D

C
Drivhuset

Demonstrasjonshagen

Parsell, Voksenopplæringen 2018
1.
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Tilrettelegging for urbant landbruk 
skolehage og parseller 
 
Det anbefales å etablere dyrkingsarealer langs kanten, som omkranser plenarealet i et belte 
på 15-20 meter og strekker seg helt helt ned til randsonen. Plenen er på totalt ca  6000 m2. 
Om det avsettes rundt 1 mål til venstre for gangveien i sør og ca 2 mål til høyre for gangvei-
en vil fortsatt over 3 mål med plenareal stå åpen til annen bruk og aktiviteter. Skjøtsels-
krevende gressklipp konsentreres om plenen i midten. 

Arealet er tidligere dyrket mark. Hellende terreng sikrer god drenering. Jordsmonnet er 
leirholdig og krever tilførsel av organisk materiale, kompostjord og gjødsel for oppstart av 
grønnsaksdyrking. Oppmålte dyrkingsarealer bør pløyes og freses før oppstart. Det må 
graves ledning til sommervann med nye vannposter. Med ca 25 meters avstand pr vannpost, 
blir det minimum fem nye vannuttak. Vannledning og vannposter legges i overkant av dyr-
kingsarealene.  
 
Med gjennomsnittsstørelse på 25 m2 pr parsell blir det plass til rundt 70 parseller. Noen vil 
ønske større og noen mindre areal, 50-5m2. Variasjon i størelse kan skape en god dynamikk 
ved å fange opp de mer erfarne med større ambisjoner og samtid gi plass til lavterskel dyr-
king på et mindre areal. 
 
Skårer gård er en offentlig møteplass og arealene skal ikke privatiseres. Dyrkingsarealene 
skal fremstå som del av en åpen, vakker og spiselig park der folk inviteres til å legge turen 
innom. Som en markering og delvis avgrensning mellom plen og dyrkingsareal kan det i over-
kant av parsellene monteres enkle benker og bed. 

Det går et våtdrag i bunn av skråningen i øst. Her bør det spares ut en buffersone på rundt 
to meter med ville vekster. I overkant anbefales å etablere et belte med bærbusker og flerår-
ige nyttevekster for å fange opp avrenning av næringsstoffer fra dyrkingsarealet. 
 
Parsellhaverne vil ha behov for redskapslager. Avhengig av hvordan hvordan parsellhagela-
get organiseres kan det være mulighet er for å ta i bruk låven som redskapslager. En løsning 
kan også være låsbare benker/kister som plasseres ut i dyrkingsarealet. 

Med økt bruk av skoleklasser og flere titalls nye parsellister kreves tilgjengelig toalett hele 
sommersesongen.
 
Fremover bør det vurderes å tilrettelegge for en samlingsplass/grillplass, gjerne også et 
takoverbygg der folk kan samles i dårlig vær. På sikt kan det også være aktuelt å vudrere 
utekjøkken og bakerovn. 
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Skisse over arealer til urbant landbruk, 
skolehage og parseller
 
Situasjonskart A4  1:1000
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