
 

FOR HVEM:  
Målgruppen for prosjektet er gårdbrukere, 
og gründere som vil lære mer om grøntpro-
duksjon og markedshagekonseptet, og som 
ønsker å komme i gang med profesjonell 
produksjon på eget eller leid areal.  
  
NÅR OG HVOR:  
Torsdag 12.august kl 16.30 —21.00 
Oppmøte Voll gård, Trondheim 
 
PÅMELDING:  
Innen 5.august på kurs og konferanser på hjem-
mesiden til Statsforvalteren i Trøndelag 
 
Antallsbegrensning: Inntil videre, ingen. 
Deltakeravgift: Kr 200. 
 
FOKUS PÅ SMITTEVERN: 
Vi vil ha stort fokus på smittevern og oppfordrer 
til anbefalt avstand mellom deltakere. Arrange-
mentet vil foregå utendørs, og gruppen vil bli 
delt i to.  
 
Ta med varme klær og egnet skotøy!  
 

ARRANGØR:  
Statsforvalteren i Trøndelag, landbruksavde-
linga  i samarbeid med Voll gård og Norsk land-
bruksrådgiving 

 

KORT OM ARRANGEMENTET 
Dette er et arrangement for deg som ønsker å starte opp med grønt-
produksjon for salg til et lokalmarked. Arbeidsmetoden går under 
benevnelsen Markedshage.  
En markedshage produserer et allsidig utvalg av grønnsaker til et lokalt 
marked. Arbeidsflyt, god planlegging og enkle redskaper og verktøy er 
viktige faktorer for lønnsomheten i produksjonen. Metoden vil stimu-
lere jordlivet og derigjennom bygge opp en god jordstruktur med høyt 
karboninnhold. Dette kan gi deg ny kunnskap og kompetanse på mat-
produksjon! 

 

PROGRAM: 
• Voll gård og Urban dyrking ved gartner Eivind Gullvik Frøiland 
• Vandring i grønnsakshagen. Gode råd ved Eivind Gullvåg Frøiland og 

Olaug Bach, Norsk landbruksrådgiving Trøndelag 
• Erfaringer med oppstart av markedshage og erfaringer med etable-

ring og salgskanaler ved tidligere kursdeltagere 
• Informasjon om inkubatorkurset Markedshage  Trøndelag som star-

ter høsten 2021 ved Statsforvalteren 
 
• Enkel servering 
 
• Ca kl 18.45 drar vi videre til Medalhus Øvre. Der vil gårdbruker 

Astrid Sæther dele av sine erfaringer  om drift av Medalhus andels-
landbruk 

 

 
 VELKOMMEN! 

 

 
 
 

INSPIRASJONSTREFF  

for deg som ønsker å starte med grønt-produksjon til et lokalt 
marked, på en effektiv og klimavennlig måte. Her vil vi inspirere 

til dyrking etter Markedshage-modellen og til drift av andels-
landbruk 

Torsdag 12.august kl 16.30 — 21.00  
Oppmøte Voll gård, Trondheim 

http://urbandyrking.vollgard.no/
https://trondelag.nlr.no/vare-tjenester/gronnsaker
https://www.markedshage.no/nb/trondelag/
https://www.medalhus.com/medalhus-andelslandbruk/
https://www.medalhus.com/medalhus-andelslandbruk/

