
 

 
Målgruppe:  
Alle som ønsker å 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:  
Tirsdag 13. sept. kl 17.00—20.30 
Kl. 17.00 Voll gård, Gamle Jonsvannsveien 1, 
7049 Trondheim  
Kl. 18.30 Lerflaten gård, Lillekvamsvegen 45, 
Trondheim 
 
PÅMELDING:  
Innen 9. sept på kurs -og konferansekalenderen 
på hjemmesiden til Statsforvalteren i Trøndelag. 
 

Deltakeravgift: 
 Kr 200. 
 

Kontaktperson:  
Eivind Gullvik Frøyland, Voll gård 
Tlf: 90506033 
 
ARRANGØR:  
Statsforvalteren i Trøndelag, landbruksavde-
linga  i samarbeid med Voll gård og Norsk land-
bruksrådgiving Trøndelag 

 

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. Arbeids-
flyt, god planlegging og enkle redskaper og verktøy er viktige faktorer 
for lønnsomheten i produksjonen. Metoden vil stimulere jordlivet og 
derigjennom bygge opp en god jordstruktur med høyt karboninnhold. 
Nå er det høstsesong der innhøsting og forberedelser til neste år også 
vil være tema. Dette kan gi deg ny kunnskap og kompetanse på mat-
produksjon!  
Bakgrunnen for inspirasjonstreffet er at det settes i gang nytt kurs for 
denne målgruppen, sist i oktober 2022, med søknadsfrist 10. oktober.  

 
 

PROGRAM: 
• Kl 17.00 starter vi på Voll gård, kompetansesenter senter for urban 

dyrking. Eivind Gullvik Frøiland tar oss med  på en vandring i grønn-
sakshagen sammen med Olaug Bach fra Norsk landbruksrådgivning 
Trøndelag. 

• Kl. 18.30 Lerflaten gård. Her vil Gro Helen Lerflaten dele sine erfa-
ringer med etablering og oppstart av markedshage. Hun er tidligere 
deltaker på markedshagekurs. 

• Enkel servering i Gårdskafèn 
• Informasjon om markedshagekurs høsten 2022 
• Erfaringer fra dyrkningssesongen 2022 og hva NLR kan tilby,  ved 

Olaug Bach, Norsk landbruksrådgiving Trøndelag 

 
 VELKOMMEN! 

 

 
 
 

INSPIRASJONSTREFF  

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

til dyrking etter Markedshage-modellen  

Tirsdag 13. september kl. 17.00 — 20.30  
Oppmøte Voll gård, Trondheim 

 

https://www.statsforvalteren.no/nb/Trondelag/Kurs_konferanser_og_moter/2022/09/markedshager-trondelag/
mailto:urbandyrking%20%3curbandyrking@gmail.com%3e
http://vollgard.no/
http://vollgard.no/
https://lerflaten.no/
https://trondelag.nlr.no/vare-tjenester/gronnsaker

