
Felles nasjonal nettverkssamling for 

andelslandbruk og markedshager 

 
 

Velkommen til felles nettverksmøte for andelslandbruk og markedshager i Oslo den 7. 

desember – kl 11-20 – inkl middag. Dagen etter blir det en formiddag med workshop om 

utfordringer vi vil at forskere og prosjekter kan løse for småskala grønnsaksdyrkere. Foto: 

Kristine Aronsen / Økologisk Norge. 

 

Nettverkssamling – 7.desember* 

Sted: Matsalen, 2. etg., Mathallen i Oslo: Vulkan 5, 0178 Oslo 

Påmeldingsfrist: 25. november - påmelding nederst på denne siden! 

Felles nasjonal samling for deg som allerede driver et andelslandbruk eller 

en markedshage.  

10:00 - Åpning med salgsstands; De Haes Gartneri, Sawa garden, Solhatt 

10:30 - Registrering og betaling 

11:00 - 17:00 - Faglig innhold 

 

 



PROGRAM 

11:00 - Arrangørene ønsker velkommen 

11:15 - Presentasjoner fra ulike deler av landet: Tore Jardar Wigrenes, 

Polarhagen, De Haes Gartneri. 

12:00 - LUNSJ 

13:00 - Produksjonsplanlegging: Hans Gaffke (NLR) og Katinka Kilian, driver 

Ulvik andelslandbruk, Hardanger. 

13:45 - Prissetting av grønnsaker etter geografi: Sofia B. Elm fra Avdem 

gardgrønt og Gudbrand Qvale fra Horgen gård. 

14:15 - PAUSE - deltakerne skriver seg opp på ønsket diskusjonstema 

14:30 - Sosialt entreprenørskap - Natalie Keene, Dysterjorder og Kirkeby 

andelslandbruk 

15:00 - Markedsføring - Gudbrand Qvale og Polarhagen 

15:45 - PAUSE 

16:00 - Diskusjonsgrupper - ledes av Sofia Maria Bang Elm og arrangørene 

17:00 - SLUTT eller PAUSE: 

18:00-20:00 - Felles middag på torget i Mathallen for alle som ønsker å være 

med! Dette er frivillig og du må betale dette selv, men vi ønsker  påmelding for at 

vi skal kunne reservere bord 

Samlingen er fysisk i Oslo, men blir også streamet slik at du kan følge 

foredragene fra din hjemplass. Det blir lagt ut opptak i etterkant av samlingen. 

Hotell: for de som kommer langveisfra anbefaler vi PS Hotel som ligger vegg i 

vegg med Mathallen 

 

Innspillsmøte FOU – 8. desember* 

Kl 09-13 - Landbrukets hus : Hollendergata 5, 0190 Oslo 

 

Produsenter, rådgivere og forskere møtes for å gi innspill til temaer innen 

markedshageproduksjon og salg, i en 3-timers workshop, som avsluttes 

med lønsj. 

Vi starter med korte innlegg om småskala grønt-prosjekter som er i gang, og 

jobber i temagrupper for å få fram problemstillinger deltakerne mener det er 

behov for å forske eller å få gjort i nettverket. Målet er at forskere og 

utviklingsaktører skal jobbe videre og inkludere problemstillingene om 

markedshagedrift i nye søknader. Hva er det du har behov for å vite mer om i din 

produksjon og bedrift? Dine forslag er viktige – ta med en kollega og bli med! 

https://www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/oslo/pshotel-by-nordic-choice/


 
 

*PRIS: 

7. desember: 200,- per deltaker inkl lunsj. Betales ved ankomst til Mathallen. 

8. desember er gratis, men du blir fakturert 500,- hvis du er påmeldt og ikke 

møter opp. 

For produsenter som ønsker å delta 8. desember: overnatting sponses med 

1000,- per produsent. Påmelding påkrevd, og du må bestille og betale 

overnattingen selv. Praktiske opplysninger om dette sendes etter at du har meldt 

deg på til Innspillsmøtet FOU 8. desember. 

Middagen på kvelden er i et felles område av Mathallen, og dere må selv kjøpe 

mat fra ulike boder i Mathallen. 

Hilsen arrangørene  

Andelslandbruk Norge - Økologisk Norge 

Markedshager Norge - Bondens marked  

Arrangementet er støttet av midler fra Landbruksdirektoratet 

Påmelding nederst på denne nettsiden – innen 25. nov.  

 

https://andelslandbruk.no/
https://okologisknorge.no/
https://www.markedshage.no/nb/
https://bondensmarked.no/
https://www.markedshage.no/nb/nyheter/2021/11/nettverssamlingfoudesember2020/

