


Robust småskala grønt
- Møteplassen for læring og 
erfaringsutveksling

Vi tilbyr nettverk og kunnskap 
om småskala grøntproduksjon i 
hele landet. 

markedshage.no
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• De fleste har tatt i bruk jord der det tidligere var 
grasdyrking eller beite, eller som har ligget brakk

• De flinkeste omsetter for 500 000 kr på 2-3 daa, snittet 
er på ca 120 000 kr per daa 

• Henter informasjon fra nett – de erfarne søker NLR

• Stort ønske om kompetanseheving

• Mange deltakere på ulike kurs og 
inkubatorprogrammer 

• Mange har planer om utvidelse

Økning i markedshager over hele landet

NIBIO – rapport 
nr 7, 2021

- 178 svar
- 73% kvinner
- 45-50 år
- 75% egen gård
- 25% jordløse



Foto:

Faste senger – minimal 
jordarbeiding – øke jordliv

Pløying i etablering – siloduk for 
vedlikehold - vekstskifte

20-30 kulturer – mangfold 

LEAN – metoder for effektivitet

Enkel mekanisering 
lave investeringer

Tunnell – forlenge sesong

Vanningsanlegg

Pakke-og kjølerom

Salgskanaler: Bondens Marked, 
REKO, gårdsbutikk, restauranter, 
andelslandbruk, abonnements-
ordning

Tilleggsinntekter: Mikrogrønt, 
foredling, høsting av ville vekster

Kjennetegn på en markedshage

Hege Aae, Hans Avdem, Bondens marked



Treårig prosjekt 
(2021-24)

Støttet av:

Foto: Frøydis Linden

Vestland
Trøndelag
Oslo og Viken
Vestfold og Telemark

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/prosjektmidler/alle-prosjektmidler/midler-til-nasjonale-tilretteleggingstiltak-i-landbruket-nt/utlysning-av-nasjonale-tilretteleggingsmidler-2022


Nettverk

Kompetansetilbud

Statistikk

Mobilisering

Formidling

MÅL

Bidra til økt 
verdiskaping i 
jordbruket ved å 
sikre et 
kompetansetilbud 
til produsenter 
innen småskala 
grønt. 
Kompetansetilbude
t skal vektlegge 
lønnsomhet, 
innovasjon og 
bærekraft.



Delmål i prosjektet

1. Mobilisere: Stimulere til økt småskala grøntproduksjon for lokale markeder i 

hele landet, med utgangspunkt i eksisterende og regionale lokalmat-

nettverk.

2. Kompetansetilbud: Bidra til å sikre et relevant kompetansetilbud til 

interesserte, nystartede og erfarne produsenter innen småskala grønt over 

tid, både regionalt og nasjonalt. 

3. Statistikk: Kartlegge og foreslå innsamlingsmåter for informasjon 

(tallgrunnlag) om salgskanaler og omsetning (volum/verdi) for småskala 

grønt.

4. Nettverk: Etablere et nasjonalt nettverk for produsenter med mål om å 

styrke produsentenes faglige grunnlag og å øke innovasjonskraften. 

5. Formidlingsarbeid: Spre informasjon om tilgjengelig, kvalitetssikret 

fagmateriell, kompetansetilbud, rådgiving, markedsmuligheter, 

støtteordninger og ressurspersoner gjennom egen prosjektnettside og 

eksisterende kanaler i sosiale medier.  



• Samler fagressurser 

• NLR har f.eks. 
dyrkingsveiledninger og 
podcast

• Agropub og Norsøk har 
fagartikler

• Informasjon om kurs og andre 
aktiviteter 

• Nyhetsbrev til alle interesserte
abonner på nettsiden! 

Nettside og nyhetsbrev

https://www.markedshage.no/abonnement/
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