Møte om nysatsing på hagebruk i Trondheimregionen
- Hvilke muligheter finnes for dyrking og lokalt salg?

12. januar kl. 18–21, hos Olav Vikhammer på
Vikhammer i Malvik
Interessen for lokalmat har økt mye blant norske forbrukerne de siste
årene. Dette gjelder også for hagebruksprodukter som frukt, bær,
grønnsaker, urter og potet. Enkelte restauranter i Trondheim kjøper nå
varer direkte fra produsenter. Også i dagligvarebransjen er det interesse
for å selge lokalprodusert mat. Hittil er det registrert 63 gårder med
andelslandbruk rundt omkring i landet. Dette kan også være spennende
og godt alternativ for både gårdbruker og forbruker. I nærområdene til
Trondheim finnes det noen få som driver med hagebruksproduksjon, og
også noen nye som har starta opp. På dette møtet ønsker vi å se litt mer
på hva som er mulig å dyrke av hagebruksvekster i vår del av landet og
hvordan man kan komme i gang. Vi vil også presentere noen av
omsetningsmulighetene som finnes, både for konvensjonelt og økologisk
dyrka hagebruksprodukter, og inviterer derfor interesserte og potensielle
hagebruksprodusenter til møte på Vikhammer Andelsgård i Malvik.
Program
 Hvordan komme i gang med småskala produksjon av grønt?
v/rådgiver Patrick Sjøberg, rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving
Trøndelag
 Erfaringer fra et nyetablert andelslandbruk i Malvik (Vikhammer
Andelsgård)
v/ Olav Vikhammer
 Erfaringer med økologisk småskalaproduksjon og drift av ØverBakken Andelslandbruk på Inderøy
v/ Ole Einum Skorem
 Hvilke muligheter finnes for omsetning av råvare og lokalt foredla
produkt i Trondheimsområdet
v/Liv Gystad Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
 Direkte leveranse av hagebruksprodukter til restaurant – hvilke
muligheter finnes her?
v/Inge Johnsen, restauratør på Lian restaurant og leder på
LianTunet
 Om Remas satsing på lokal/økomat

v/ Vidar Andersen, regionsdirektør i Rema MidtNorge
 Som avslutning på møte blir det mulig å snakke med
foredragsholderne rundt kaffebordet.
Enkel matservering.
På grunn av matserveringa er det påmelding til møtet
(johan.forbord@malvik.kommune.no eller 73 97 20 88/924 81 952).

Frist for påmelding er 8. januar.
Arrangør:
Malvik kommune, Stjørdal kommune og Norsk Landbruksrådgiving
Trøndelag, med støtte fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
.

Vennlig hilsen
Ingeborg Forbregd

Rådgiver, Næring
Stjørdal kommune
Postboks 133
7501 Stjørdal
Telefon: 74 83 38 19 – 971 92 736

