


Kl 10.00 – Velkommen v/ Randi Ledaal Gjertsen, daglig leder Bondens marked 
Norge

Kl 10.10 – Bergvoll markedshage, erfaringer fra oppstart, v/ Håvard Landsem, 
markedshageprodusent.

Kl 10.30 – Inspirasjon fra Stadsbruk, erfaringer knyttet til resultat for 
bedriftsetablering, v/ Lena Friblick ved Botildenborg, Malmø

Kl 10.45 – Hva er et inkubatorprogram - norsk modell v/Frøydis Lindén, 
Statsforvalteren i Vestland

5 min pause

Kl 11.10 – Inkubatorprogram Trøndelag - innhold og regionalt samarbeid v/Kari Kolle, 
Statsforvalteren i Trøndelag

Kl 11.25 – Entreprenørskap og forretningsutvikling i markedshagen, v/Lars Erik 
Jørgenvåg, Kompetansenettverket for lokalmat i Midt-Norge

Kl 11.40 – NLR samarbeid med og tilbud til regionale prosjekt, v/ Kjersti Berge, NLR

Kl 11.55 - 12.00 Oppsummering og spørsmål



Inkubatorprogram Markedshage Trøndelag
2020 – 2022



Mobilisering for mer småskala grønt-produksjon



Voll gård, Kompetansesenter for urban dyrking i Trondheim

Foto her : Gunhild Halvorsen. Foto for øvrig: Kari Kolle



• Søknadsfrist 15. okt og oppstart ca 1. nov.

• Trøndelag 9 samlinger derav 3 fysiske, varighet 1 ½ - 2 dager (fredag-lørdag). 
De øvrige som teamstreff med fagtema, hjemmeoppgaver, erfaringsdeling og 
litt gruppearbeid.  

• Hjemmelekse Stadsbruks video-presentasjoner



Innehold 

TENKE SALG fra dag 1!

1. Introduksjon i agronomi 
og jordliv, 
grønnsakskulturer og 
skadegjørere

2. Valg av dyrkingsopplegg, 
gjødsling, vanning, og 
ugresshandtering

3. Forretningsmodellering –
plan for hvordan man kan 
tjene penger 

4. KRAV om TESTBED
5. KRAV om prøvesalg -

kundebehandling
6. Personlig oppfølging av 

faglig rådgiver i sesong –
inntil 4 timer



Undervisnings-

ressurser:

- NLR sentralt:          
Fagmoduler

- NLR Regionalt –
spesialområder

- Erfarne dyrkere – praktisk
gjennomføring, 
dyrkingsfaglig, marked-
og salg, SoMe

- Kompetansenett-verket
for lokaltmat I Midt-
Norge

- Stadsbruk’s platform

- Digitale markvandringer



Introduksjon i arbeidsverktøy

for forretningsmodellering



TESTBED  på Lerflaten gård, Trondheim



Deltagerne er på studietur  og 
besøker testbedet til en av 

deltagerne i juli



Forberedelser til test-salg – på 
REKO-ringen i Trondheim
- august 2021



Blad & Blom, 
Instagram 

#bladogblom
Brygger Tisane fra
blader og blomster

som er kultivert eller
finnes naturlig i 

Trøndelag 



Mer informasjon:
Gunhild Halvorsen, fmtlgha@statsforvalteren.no

Kari Kolle, Statsforvalteren i Trøndelag, fmtlkko@statsforvalteren.no
Olaug Bach, NLR Trøndelag, olaug.bach@nlr.no

Eivind G. Frøiland, Voll gård, urbandyrking@gmail.com
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