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På Facebook og nett  b lir  programmet  oppdater t  

etterhver t  som arrangementene er  klare: 

Instagram: Økouka Trøndelag

www.okouka.no 

www,facebook.com - Økouka i Trøndelag 

ØKOUKA ER ET SAMARBEID MELLOM

Økouka Trøndelag retter  en stor  takk t il alle som bidrar  med å få 
planlagt  og gjennomført  arrangement  under Økouka. 

Arbeidsgruppa Økouka Trøndelag 20 18 består  av Økologisk Norge,  
Mære landbruksskole, Skjet lein vgs, Fylkesmannen i Trøndelag og 
Norsk landbruksrådgiving Trøndelag.

Redaksjonen ble avsluttet  12. juli 20 18
Program med forbehold om endr inger. 
Har du spørsmål? 
Send t il: fmt lgha@fylkesmannen.no eller  r itapalt iel@gmail.com

 

http://www.okouka.no/
https://www.facebook.com/OkoukaiTrondelag/
https://www.facebook.com/OkoukaiTrondelag/
https://www.facebook.com/OkoukaiTrondelag/
https://www.facebook.com/OkoukaiTrondelag/
https://www.facebook.com/OkoukaiTrondelag/
https://www.facebook.com/OkoukaiTrondelag/
https://www.facebook.com/OkoukaiTrondelag/
https://www.facebook.com/OkoukaiTrondelag/
https://www.facebook.com/OkoukaiTrondelag/
https://www.facebook.com/OkoukaiTrondelag/
https://www.facebook.com/OkoukaiTrondelag/
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Økouka er  en nasjonal feir ing av økologisk og 
biodynamisk landbruk.

Denne uka vil vi løfte og feire alle de små og store 
aktørene som hver dag jobber for  et  økosystem i 
balanse. Insektene, bøndene, kokker, forhandlere, 
polit ikere, kunnskapspersoner og oss som forbrukere. 

Vi skal feire med akt iviteter, kurs og seminar for  både 
store og små.

Økouka foregår fra 29.september t il 6.oktober. Noen 
av arrangementene foregår før  og etter  Økouka.

OM ØKOUKAPå Facebook og nett  b lir  programmet  oppdater t  

etterhver t  som arrangementene er  klare: 

Instagram: Økouka Trøndelag

www.okouka.no 

www,facebook.com - Økouka i Trøndelag 

ØKOUKA ER ET SAMARBEID MELLOM

http://www.okouka.no/
https://www.facebook.com/OkoukaiTrondelag/
https://www.facebook.com/OkoukaiTrondelag/
https://www.facebook.com/OkoukaiTrondelag/
https://www.facebook.com/OkoukaiTrondelag/
https://www.facebook.com/OkoukaiTrondelag/
https://www.facebook.com/OkoukaiTrondelag/
https://www.facebook.com/OkoukaiTrondelag/
https://www.facebook.com/OkoukaiTrondelag/
https://www.facebook.com/OkoukaiTrondelag/
https://www.facebook.com/OkoukaiTrondelag/
https://www.facebook.com/OkoukaiTrondelag/
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Åpning ØKOUKA Trøndelag  
29. september kl. 12.0 0 - 20 .0 0
Voll gård
Gamle Jonsvannsveien 1 - Trondheim

Velkommen t il en dag i økologiens tegn 
med akt iviteter  og hygge for  både barn 

og voksne; dyrking, matglede, livet  i jorda, insekter, 
fermenter ing, musikk og mer!  

Det  vil være et  marked med et  mangfold 
av økologiske produkter  og stands med ulike 

organisasjoner. Blant  annet  vil Saltnes Gård i Buvika 
selge stor fekjøtt  og steke burgere. 

Et ikken har  med seg mølle for  å male korn 
og økologiske varer  t il salgs. Det  b lir  stand med 

Reko-r ingen Trondheim med 
lokalt  økologisk snadder. 

Arrangementet  vil være plast fr itt  og vi oppfordrer  
alle g jester  t il å gå, sykle eller  bruke 

kollekt ivtransport . Buss nr  5 og 66 går  t il Voll 
studentby rett  ved gården. Parker ingsplasser  vil 

være forbeholdt  spesielle behov.

 
Se nettside og Facebook for  for t løpende 
oppdater inger t il åpningsprogrammet . 



55

 

På programmet  så langt  står  Humlekasse-snekr ing og 
bieakt iviteter  med La Humla Suse og Bieffekten. 

Det  b lir  kår ing og premieutdeling for  "Bioveier  i byen" sin 
konkurranse Naturvennlige hager. Paleoterapeuten holder  

kurs i fermenter ing og lærer  oss mer om 
bakter ienes betydning for  helsa. 

Maten står  ingen r ingere enn byens populære restaurant  
Fagn for  i sin pop-up restaurant . Der får  

du gårdens grønnsaker og andre økologiske ingredienser 
fra lokale produsenter  t ilberedt  av 

proffe kokker som kan og elsker  å servere.

Voll gård 
er hele Trondheims bondegård, de er  besøksgård og 

4H gård. De har  hester, kyr, geiter, sauer, gr iser  og 
kaniner  og dette b lir  en dag full av liv og røre i 

økologiens tegn med akt iviteter  rundt  livet  på Voll 
gård; dyrking, matglede, livet  i jorda, insekter, 

fermenter ing og mye mer! 
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LØRDAG 8.9.18 

Lokal Mat fest  på Rølia 
Tid: kl. 18.0 0  
Sted: Rølia, Steinkjer  
Rølia Andelslag SA og Rølia g jentar  suksessen fra i f jor  og inviterer  
t il en jordnær, generøs og begeistret  hyllest  t il mat  fra nærområdet ! 
Gutta på Chef Mathall tar  ig jen ut fordr ingen og lager en f lerretters 
fest  for  oss med sommerens og høstens ferske lokale råvarer  fra 
bygdas jord, skog og fjell.

Pr is: kr  650  ( inkl dr ikkepakke u/alkohol)  
kr  70 0  ( inkl dr ikkepakke m/ lokaløl)
Påmelding: cecilie@gullimunn.no
eller  SMS 920  16 186 innen 25. august
Arr.: Rør lia Andelslag SA 

ONSDAG 19.9.18               

Barnehagedag på Sæther gård    
Tid: kl. 10 .0 0 -13.0 0
Sted: Sæther gård, Levanger
Kom og opplev økologiske grønnsaker rett  fra åkeren. Alle skal få se 
og smake både rå, stekte og kokte grønnsaker. Målgruppe er  
barnehager i Levanger og Verdal. Barn, barnehageansatte og 
foreldre. 

Påmelding: innen 13. sept . Til Hilde Rekstad SMS 97672158, 
hilde.rekstad@ntebb.no 
Arrangør: Sæther gård, Levanger, www.saethergaard.no 

www.okouka.no

http://www.saethergaard.no/
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FREDAG 28.9.18 

Infostand med kaffeserver ing 
på Fylkets hus, Steinkjer  og 
Mære landbruksskole. 

Tilbud i løpet  av Økouka 
1.oktober-6.oktober

Utsalg av Økologiske 
bakevarer  hos Famille
Moafjæra 6, Levanger. 
Åpent  hver  dag fra kl. 9.0 0  
Økologisk brød og andre 
bakevarer  får  du kjøpt  hele 
Økouka på Famille (restaurant  
og baker iutsalg) på Levanger. 
Baker Rune & co på Bruborg 
baker i står  opp t id lig  for  å ha 
ferske brød klare t il du 
kommer!  

10 % på frukt  og grønt  hos 
Helios 
Pr insens gate 53, Trondheim
Helios g ir  10 % på frukt  og grønt  
hele uka. Kom og slå deg løs i 
Trondheims første og eldste 
but ikk (etabler t  1973) for  
b iodynamiske og økologiske 
varer. 

20 % på løsvekt  hos Et ikken
Olav Tryggvasons gate 20 ,
Trondheim
Et ikken er  en "non-profit " 
but ikk i Trondheim med fokus 
på sosial og økologisk 
bærekraft . Et ikken har  Debios 
gull valørmerke og et  stor t  
vareutvalg i løsvekt ; 40  
forskjellige krydder, ulike linser  
og bønner, frø og kjerner, r is og 
pasta og hele 4 typer  Quinoa 
(t il og med norsk!) . 

Du kan også male d itt  eget  
økologiske mel fra norske 
gårder ; stor t  sett  alle kjente 
korntyper i t illegg t il urkorn. 
Ta med boks, g lass eller  
tøypose og få ytter ligere 5% 
rabatt . Gjelder  hele Økouka.  

 

TORSDAG 27.9.18  

Infostand med kaffeserver ing på
Statens hus, Steinkjer  og 
Rådhuset  Steinkjer
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Kretsløpsdager på Magerøya 23. - 26.september 
Tid: kl. 12.0 0 -16 .0 0
Sted: Magerøya. Hemne kommune 

Norge, en gang et  land bebodd av vikinger, f iskere og bønder. På 
Magerøya har  man tørket  f isk, dyrket  poteter  og korn, og holdt  dyr  
i 10 0 0  år. Vi inviterer  t il et  dykk inn i histor iebøkene, på en søken 
etter  kunnskap om hvordan man lever  bærekraft ig og fornuft ig, i 
kontakt  med jord og hav, på en øy ved Trøndelagskysten. 
Restauranten og museet  holder  åpent  alle dager. For  fullt  program 
se Økoukas nettsider. 

Pr is: kr  10 0  per  dag 
Påmelding: mageroyahemne@gmail.com 
Arrangør: Nord Creat ive, Magerøya gjestg iver i, Hemne kommune 
og Hemne bondenettverk.

Bakekurs med surdeig og langt idsheving 
28.- 29. september 
Tid: 28.0 9. kl. 18.0 0  -22.0 0  og 29.0 9. kl. 0 9.0 0  ? 13.0 0
Sted: Baksterhuset  i Ogndalsvegen 2270 , Steinkjer    

Fredag lages deigene  for  langt idsheving og surdeigskultur  som du 
får  med hjem. Det  b lir  langst idshevet  matpakkebrød i form  og 
surdeigsbrød med gamle kornsorter. Baksten steikes i vedfyr t   
steinovn. Læremester  er  Alina Pasculescu. Les mer på 
FB/varm yoga as. 

Pr is: kr  140 0 . Ear ly b ird kr  120 0 , ved påmelding før  august . Kun 8 
plasser. 
Påmelding: SMS 911 87 115
Arrangør: Varm Yoga as 
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Kår ing av Årets Økobonde 20 18 i Trøndelag
Hvem for t jener  heder?  

Økopr isen skal gå t il en person som er  god på økologisk 
produksjon, har  god agronomisk dr ift  og ved husdyrproduksjon 
god dyrevelferdsmessig dr ift  samt  har  gode økonomiske resultat  av 
dr ifta. I t illegg vil det  vekt legges om vedkommende har  g jor t  en 
innsats for  å profilere økologisk landbruk, er  ut forskende og 

nytenkende og et  godt  forb ilde.  

Trøndelag er  stor  på økologisk matproduksjon i landssammenheng 
og når  nå markedet  er  i vekst  ønsker vi å b li enda større på 
økologisk produksjon. En faktor  for  å mot ivere t il økologisk 
produksjon, er  å ha gode forbilder  og hente er far ing fra andre som 
har g jor t  en solid innsats på området .   

Vi leter  etter  kandidater  og alle kan nominere. 
Nominasjonsfr ist  er  7.oktober 20 18. 

Forslag med begrunnelse sendes sendes t il 
Fylkesmannen i Trøndelag, 

landbruksavdelingen på 
e-post : fmt lpost@fylkesmannen.no 

Pr isen deles ut  under 
Kommunesamling på St jørdal 14 eller  15 nov.

 Pr isen består  av et  skilt  med 
inskr ipsjon og kr  10  0 0 0 . 
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LØRDAG 29.9.18  

Bondens marked med økologisk fokus                      
Tid: kl. 11.0 0  - 16.0 0  
Sted: Kongens gate, Trondheim 
På Bondens marked møter  du produsenten ansikt  t il ansikt . Du kan 
spørre hun eller  han om hvor kua har  beita eller  hvordan 
grønnsakene er  produsert . Her får  du kjøpt  lokalprodusert  mat  som 
er  laga på en håndverksmessig måte. Denne dagen er  det  fokus på 
økologiske varer  på markedet . 

Økologisk kokkekurs med restaurantstandard  
Tid: kl. 11.0 0  ? 18. 0 0
Sted: Mære landbruksskole 
Kurset  inneholder  menysammensetning, en undervisningsdel om 
fremgangsmåte, teknikker, dander ing, en gjennomfør ingsdel og 
avsluttes med festmålt id med dr ikke. 
Pr is: kr  140 0 . Åpent  for  alle (min 8 deltagere) 
Påmelding: post@chefsteinkjer.no, innen 20 .sept  
Arrangør: Chef Mathall, Steinkjer, www.chefsteinkjer.no  

Høsttakkefest  på Medalhus Andelslandbruk 
Sted: Asbjørn Av Medalhus veg 1, 7224 Melhus 
Tid: kl. 14.30 -17.0 0  
Vi skal høste alt  av grønnsaker og fordele t il medlemmer- 
overskudd settes på lager. I t illegg har  vi kurvfest , brød og pizza 
som bakes i vedfyr t  bakerovn og akt iviteter  for  barn. Interesserte 
og fremt id ige medlemmer ønskes velkommen t il å komme og se, ta 
og føle på stemningen denne dagen. Ta gjerne med en matrett  som 
kan settes på felles langbord, kopp, fat  og best ikk t il deg selv.  
Pr is: Grat is 
Påmelding: SMS 97 58 29 63 

  

http://www.chefsteinkjer.no/
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LØRDAG 29.9.18

Åpen dag i Dun Andelslandbruk 
Tid: kl. 11.0 0  ? 16.0 0  
Sted: Dun Andelslandbruk, Hovsvegen 2, 7856 Jøa 
Dun Andelslandbruk på Jøa i Namdalen åpner gården for  deg 
denne dagen. Det  b lir  server ing av økologiske burgere og 
grønnsakssuppe laget  på produkter  fra gården, kake og kaffe. Det  
b lir  også gårds-quiz og omvisning i andelslandbruket  og du lærer  
litt  om den økologiske dr ifta underveis. 
Pr is: Grat is

TIRSDAG 2.10 .18 

Økologisk ost  og vinkveld 
Sted: Stammen Café & Bar, Kongens gate 55, Trondheim
Tid: kl. 18.0 0 -23.0 0   
Denne t irsdagskvelden kan vi t ilby en økologisk tallerken med 
forskjellige hjemmelagede veganske oster  inkludert  b l.a. cashew  
kremost , smuldret  tofuost , d il hawar i og ceddar. Ostene blir  server t  
med focacciabrød, stekte brødflak, karamelister t  løk- og 
eplechutney, samt  druer. Det  vil også være mulig å kjøpe et  g lass 
fra vår t  lille utvalg av økologiske viner  eller  for fr iskende økologisk 
saft  fra Rotvoll.  
Pr is: Ostetallerken kr  125 

Økologisk fagseminar
Sted: Skjet lein videregående skole, Leinstrand
Tid: kommer senere
Årets fagseminar på Skjet lein setter  fokus på hvordan vi kan sikre 
ivaretakelse av evnen t il å produsere ren og trygg mat  for  
fremt id ige generasjoner i et  bærekraft ig perspekt iv. Samt id ig vil vi 
belyse jordbrukets rolle og potensiale t il å b idra i klimadebatten. Vi 
ønsker også å synliggjøre de nye distr ibusjonskanaler  som åpner 
seg mellom bonde og forbruker. 



1212

ONSDAG 3.10 .18 

Inspirasjonsvandr ing i Vikhammers største kjøkkenhage,
Sted: Vikhammer Andelsgård, Gullhaugveien 1B, Vikhammer 
Tid: kl. 18.0 0  ? 20 .0 0
Bli med på besøk på Vikhammer Andelsgård. Gartneren vår, 
Cynthia, vil ta deg med på vandr ing på jorde. Der vil hun for telle om 
hvordan vi jobber sammen fra frøene skal i jorden t il vi høster  
her lige økologiske grønnsaker ut  over  sommeren og høsten. Få 
inspirasjon t il å dyrke selv, minikurs i å lage mat  med grønnsaker, 
smaksprøver og kanskje mulighet  t il å kjøpe litt  av overskuddet  
vår t . 
Pr is: Grat is  

Inspirasjonskurs med tema økologi og bærekraft   
Tid:  kl. 9.0 0 -15.0 0
Sted: Mære landbruksskole, Sparbu 
Kurset  er  for  lærere som underviser  eller  er  interessert  i mat , 
helsefag natur  og miljøfag i grunnskolen. Kjøkkensjef Mona Håven 
og kokk J an Kåre Johansen vil sammen med Rita Backer Natvig 
sette fokus på hva vi kan gjøre på skolene våre for  å sette fokus på 
økologi og bærekraft . Vi vil g i prakt iske eksempler  på hvordan vi 
kan dyrke og bruke økologiske råvarer. Hva vi kan gjøre for  å ta 
vare på avfallet  vår t  og resirkulere mer? Hvordan kan vi legge t il 
rette for  å bruke miljøvennlig energi m.m. 
Pr is: kr  50 0
Påmelding: innen 20 .9 på www.maere.no  
Arrangør: Mære landbruksskole  

Økologisk bokkafé 
Tid: kl. 19.0 0  
Sted: Inderøy bib liotek 
Tema: Matproduksjon, mat laging, tradisjoner og kvinnehistor ier  
Pr is: Grat is 
Arrangør: Bygdekvinnelaget  og Inderøy bib liotek  

www.okouka.no

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FOkoukaiTrondelag%2Fmessages%2F%3Fsection%3Dmessages%26subsection%3Dinbox%26notif_id%3D1529058108154621%26notif_t%3Dpage_message%26ref%3Dnotif%23&data=02%7C01%7Cgunbr%40trondelagfylke.no%7C6cfe4561cffd4e84294e08d5d84d02fa%7Cb6334d0113b94531a3a6532e479d9a1a%7C0%7C0%7C636652747634106674&sdata=IxoblMq70dwU5CHtmnjdYGnb4CRKaLhdQxI0I6peXpU%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FOkoukaiTrondelag%2Fmessages%2F%3Fsection%3Dmessages%26subsection%3Dinbox%26notif_id%3D1529058108154621%26notif_t%3Dpage_message%26ref%3Dnotif%23&data=02%7C01%7Cgunbr%40trondelagfylke.no%7C6cfe4561cffd4e84294e08d5d84d02fa%7Cb6334d0113b94531a3a6532e479d9a1a%7C0%7C0%7C636652747634106674&sdata=IxoblMq70dwU5CHtmnjdYGnb4CRKaLhdQxI0I6peXpU%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FOkoukaiTrondelag%2Fmessages%2F%3Fsection%3Dmessages%26subsection%3Dinbox%26notif_id%3D1529058108154621%26notif_t%3Dpage_message%26ref%3Dnotif%23&data=02%7C01%7Cgunbr%40trondelagfylke.no%7C6cfe4561cffd4e84294e08d5d84d02fa%7Cb6334d0113b94531a3a6532e479d9a1a%7C0%7C0%7C636652747634106674&sdata=IxoblMq70dwU5CHtmnjdYGnb4CRKaLhdQxI0I6peXpU%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FOkoukaiTrondelag%2Fmessages%2F%3Fsection%3Dmessages%26subsection%3Dinbox%26notif_id%3D1529058108154621%26notif_t%3Dpage_message%26ref%3Dnotif%23&data=02%7C01%7Cgunbr%40trondelagfylke.no%7C6cfe4561cffd4e84294e08d5d84d02fa%7Cb6334d0113b94531a3a6532e479d9a1a%7C0%7C0%7C636652747634106674&sdata=IxoblMq70dwU5CHtmnjdYGnb4CRKaLhdQxI0I6peXpU%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FOkoukaiTrondelag%2Fmessages%2F%3Fsection%3Dmessages%26subsection%3Dinbox%26notif_id%3D1529058108154621%26notif_t%3Dpage_message%26ref%3Dnotif%23&data=02%7C01%7Cgunbr%40trondelagfylke.no%7C6cfe4561cffd4e84294e08d5d84d02fa%7Cb6334d0113b94531a3a6532e479d9a1a%7C0%7C0%7C636652747634106674&sdata=IxoblMq70dwU5CHtmnjdYGnb4CRKaLhdQxI0I6peXpU%3D&reserved=0
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Kul grønn mat  i hverdagen
Tid: kl. 17.0 0 -21.0 0  - onsdag 3.10
Sted: Mære landbruksskole, Sparbu
Å lage mat  fra grunnen er  spennende og kreat ivt , og det  er  et  utall 
av muligheter. Dette er  et  inspirasjons- og innfør ingskurs der  dere 
sammen med en profesjonell kokk får  mulighet  t il å prøve dere fram 
på kjøkkenet  med gode råvarer ! Kurset  er  for  elever  som bor på 
hybel eller  internat  som ønsker å lære mer om mat laging.
Pr is: kr  10 0
Påmelding: www.maere.no under Kurs
Arrangør: Mære landbruksskole

TORSDAG 4.10 .18 

Økologisk bokkafé 
Tid: kl. 19.0 0  
Sted: Steinkjer  b ib liotek 
Tema: Matproduksjon, mat laging, tradisjoner og kvinnehistor ier  
Pr is: Grat is 

Arrangør: Bygdekvinnelaget  og Steinkjer  b ib liotek  

Naturvennlig hagekonkurranse 
Tid: kl. 18.0 0  ? 20 .30  
Sted: Kafé Soil, Nedre Bakklandet  20 , Trondheim
Bioveier  i byen ønsker å inspirere f lere t il å g jøre en innsats for  
b iologisk mangfold der  de bor. Vinnerne av Naturvennlig 
hagekonkurranse 20 18 kåres under åpningsdagen t il ØKOUKA, og i 
kveld snakker vi mer om vinnernes f lotte b idrag, t il inspirasjon og 
nytte for  deg. Pr ivate, næringsliv og det  offent lige har  kunnet  delta 
med alt  fra b lomsterpotter  og balkonger t il store hager, parseller  
og fellesarealer. Jurymedlemmer vil for telle om sitt  arbeid og 
er far inger med naturvennlige metoder for  å skape mer liv rundt  
oss, og bruke eksempler  også fra vinnernes hager. Her kan du få 
mye inspirasjon, og vi b idrar  med råd og t ips. Se mer på bioveier.no 
og i sosiale medier : # bioveier  og "Bioveier  i byen". 
Pr is: Grat is 
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www.okouka.no

TORSDAG 4.10 .18

Natur lig  mat  i natur lige omgivelser  
Sted: Ranemsletta barnehage. 
Tid: kl. 10 .0 0  ? 14. 0 0

Vi vil lære barna og de voksne litt  om hvordan man kan t ilberede 
økologiske grønnsaker på en litt  annen måte, b l.a. woking av 
grønnsaker på bålpanne. I t illegg skal vi bruke litt  syrnet  produkter  
og frukt  t il en smoothie. Dagen avsluttes med et  tr ivelig målt id ute i 
naturen. 

Påmelding: Ingen påmelding, arrangør avtaler  med barnehagen 
om hvor mange som skal delta. 
Arrangør/ Kontakt : Overhalla storkjøkken, Mar it  Aasved 

Vi velger  økologisk ? fagdag for  studenter  
Sted: Støre gård, Skogn i Levanger 
Målgruppe: Studenter  Mære landbruksskole og Nord universitet
  
Studietur  t il Støre gård som dr iver  økologisk melke- og 
kjøttproduksjon der  dere skal b li kjent  med et  økologisk 
dr ift sopplegg. Det  b lir  både teor i, f jøsbefar ing og markvandr ing. 

Arrangør: Norsk landbruksrådgiving Trøndelag, Foregangsfylke 
økologisk melk og kjøtt  

www.okouka.no
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TORSDAG 4.10 .18 

DIY Såpeworkshop med Spire
Tid: kl. 17.30  - 19.0 0
Sted: Brattøragata 1, Trondheim 
 
Liker  du å lage t ing selv i stedet  for  å kjøpe det? Vil du lære 
hvordan du kan lage såpe av produkter  du selv har  kjøpt  inn og vet  
hvor  kommer fra? Da er  denne workshopen midt  i b linken for  deg. 
Vi lager  såpe basert  på kaust isk soda og olje. Det  er  plass t il 20  stk. 
på workshopen så førstemann t il mølla! 

Pr is: grat is  
Påmelding: trondheim.spire@gmail.com  
Arrangør: Spire Trondheim 

Inspirasjonskurs for  offent lige kant iner  
Et  bærekraft ig målt id - for  helsa, miljøet  og økonomien 
Sted: NTNU 
Tid: kl. 12.0 0 -15.30

Kjøkkenansatte og ledere i offent lige kant iner  ønskes velkommen t il 
kurs i et  bærekraft ig målt id. Lær mer om et  bærekraft ig målt id, 
hvilke råvarer  er  gode valg i mat lagingen både for  helsa, økonomisk 
og for  miljøet? Vi vil konkret  se på deltakernes virksomhet  og 
komme med forslag t il hvordan råvareinnkjøp og oppskr ifter  kan 
t ilpasses bærekraft ig menyplanlegging. Vi avslutter  med prakt isk 
mat laging og en felles smakebit . 

Pr is: Grat is (begrenset  antall plasser) 
Påmelding: matvalget@debioinfo.no innen 10 .september 
Arrangør: Matvalget  
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FREDAG 5.10 .18 

Økologisk seminar 20 18 
Stad: Gammellavin på Bjerkem, Henning i Steinkjer  
Tid:  kl. 11.0 0 -17.0 0
Kvart  år  sidan 20 0 6. I år  det  18. ØKOSEMINARET på Bjerkem. Du 
får  i år  fem kvalitesforedrag + økologisk minimarked + 
Økologisk gourmetkveld. Dette b lir  behandla: Ove J akobsen: 
Samfunnsansvar leg og heilheit leg forsking, polit ikk og næring 
Kr ist ian Ormset :  "Sunn jord, g jev sunne plantar, sunne dyr  og 
sunne menneske",  Ter je Traavik, Kva er  grunnen t il at  vi bør  
vera føre var  i GMO-spørsmålet?, Lege Cr ist l Kampa Olsson, 
Mat  som förbättrar  vär lden. 

Fullstendig program på påmeldingssiden.
Info: jakob@bjerkem.com t lf. 95 99 35 69 
Påmelding: www.maere.no under Kurs 
Arr : Oikos Nord-Trøndelag, som del av Økoveka 20 18 

LØRDAG 6.10 .18

Åpen gård på Ner-Salbergs Andelslandbruk
Sted: Ner-Salberg gård, Salberg 41, Røra i Inderøy kommune 
Tid: kl. 12.0 0  - 16.0 0  
Kom og besøk oss på gården vår ! Vi st iller  med barnepass og 
kan t ilby ulike akt iviteter  mens du rusler  rundt  i de vakre 
omgivelsene for  å høre mer om hvordan man kan dyrke egne 
grønnsaker eller  delta i andelslandbruket  vår t .Se på dyrene, 
vandre i hagen og i grønnsaksåkeren og besøk gårdsbut ikken. 
Det  b lir  akt iviteter  for  barna og enkel server ing på Stabburet . 
Vi har  også gårdsutsalg med kaffe og kaker.
Pr is: kr  50  per  familie, enkeltpersoner kr  25, barn grat is.

Et ter  ØKOseminaret  er  det  Gourmetkveld på Bjerkem 
Fredag 5. okt  kl. 17.30  ? 21.0 0   5 ret ter  ? kr  80 0

St jernekokken Kim Tore Sjøbakk inviterer  både seminar-
detakarane og andre t il økologisk lokalmat /gourmetkveld på 

Gammellavin. Påmelding: Se over.



1717

LØRDAG 6.10 .18

Naturgledetur  - Naturmangfold i landbruket  
Sted: Annonseres senere. 
Tid: kl. 11.0 0  - 15.0 0  

Naturvernforbundet  Trøndelag inviterer  t il naturgledetur  med tema 
naturmangfold i landbruk. På denne turen vil vi fordype oss i hvor-
dan spesielt  slåt teng og beitemark b idrar  t il naturmangfoldet . Er  vi 
held ige f inner  vi noen sjeldne ar ter. Turen passer for  alle! 
Velkommen! 

Pr is Grat is 
Påmelding: Ingen påmelding 
Arrangør: Naturvernforbundet  Trøndelag 

Get  Away - Retøya  
Sted: Orkdalsveien 2612, Orkanger
Tid: kl. 10 .0 0 -20 .0 0   

Velkommen t il en matopplevelse utenom det  vanlige i fredfulle om-
givelser  ved Orkla. På gården St igen har  sau og geit  kommet  
t ilbake fra f jellet . Bli med og lær om dyrene og dyreholdet  bak 
Gr indal's fantast iske melke og osteprodukter. Sammen vil vi lage 
og dele et  målt id i idylliske omgivelser, med ferske økologiske 
ingredienser rett  fra gården.  

Pr is: kr  850
Påmelding: www.foodstudio.no - r ita@foodstudio.no
Arrangør: Food Studio og Gr indal Yster i 
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TIRSDAG 16.10 .18 

BINDING AV KARBON I JORD 
Om humus/ karbon sin betydning for  vekst  og avling 
Sted: Mære Landbruksskole , Sparbu

10 .0 0  Te, kaffe, registrer ing 
10 .30  Opning av dagen: Landbruksdirektør  Tore Bjørkli(??) 
10 .45 Jordliv og røtter  trengs for  å lage nye humusmolekyler  i jord: 
Forskar  Reidun Pommeresche, Norsøk 
12.0 0  Enkel server ing 
12.45 Fylkesagronom i Buskreud Øystein Haugerud tar  for  seg 
mat jord som hovedtema, og vil prate om jordas biologi, struktur, 
fruktbarhet  og jordforbedr ing. 
13.45   Karbonbinding og jord liv i praksis: 
Ur te Brøt je Hildrum og Kjell Er ik Hildrum for tel om sine er far ingar 
frå årets forsøk og viser  markbearbeid ingsredskap
Rådgivar  Silja Valand og bonde Hellek Berge for tel m.a. om NLR 
sine forsøk i Buskerud/ Telemark 
14.25 Demonstrasjon ute. 
15.45 SLUTT 

Påmelding: www.maere.no under Kurs
Arrangør: Mære Landbruksskole /  Nord-Trøndelag Bondelag/  
Nord-Trøndelag bonde- og småbrukar lag /  Nord Universitet /  
Nord-Trøndelag Naturvernforbund /  Oikos Nord-Trøndelag  
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Økologisk bonde møter  framt idas kokker  
Tid: Kommer senere.
Sted: Levanger vgs, Steinkjer  vgs.

Økouka 20 18 Trøndelag vil i oktober t ilby et  økologisk 
inspirasjonsopplegg for  elever  som går restaurant  - og mat fag i 
videregående skole.  

Målet  er  å g jøre elevene bedre kjent  med hva økologisk produksjon 
er. En økologisk bonde vil ha med seg en økologisk råvarekasse 
med bl.a. økologisk grønt , melk, kjøtt  og økologiske linser  og bønner 

mv. som elevene kan ut folde seg med.  

Økologiske demonstrasjoner

I løpet  av Økouka 20 18 (1.-6.10 ) vil det  i 
utvalgte but ikker  i Trondheim og 

Steinkjer  være demonstrasjoner av 
økologiske matvarer  fra Rørosmeier iet   

og Røroskjøtt .
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