
   
 
 

   
 

Invitasjon til inkubatorprogrammet Markedshage Trøndelag 2020 - 2022 

DYRK FOR SALG FRA MARKEDSHAGEN  

– opplæring etter Stadsbruk-metoden 

 

Inkubatorprogrammet skal gi deg kompetanse for en lønnsom, småskala grønnsakdyrking for lokalt 

salg direkte til kunden, også kalt markedshage.  Vi vil benytte en modell utviklet i prosjektet 

Stadsbruk i Sverige. De har fått støtte til å involvere andre europeiske land til å teste ut dette 

inkubatorprogrammet. Fylkene Trøndelag, Vestland, Oslo og Viken, samt en by i Sveits og en i 

Nederland er med i uttestingen. 

Voll gård - Kompetansesenter for urban dyrking, Norsk landbruksrådgivning og Fylkesmannen i 

Trøndelag vil sammen med flere samarbeidspartnere gi deg kompetanse gjennom kurs og praktisk 

veiledning til å starte opp en lønnsom markedshage. Inkubatoren vil ha kapasitet til å følge opp 10 

deltakere. Vi søker deltakere både uten og med tilknytning til landbrukseiendom. 

Etter opplæring og workshop i produksjon, dyrkingsplanlegging, forretningsutvikling og salg, vil du 

få veiledning til dyrking på et testareal.  Markedshagen på Voll gård vil bli brukt som 

undervisningsarena. 

 

Innholdet i inkubatorprogrammet 

• 6 fagsamlinger, kveld/helg. 

• Veiledning for dyrking av et testareal. 

• Et nettverk som jobber mot samme mål og gir 

motivasjon til hverandre.  

 

Egenandel: kr 3000 (inkl. servering på samlingene).  

Reise og opphold kommer i tillegg. 

Leie av testareal på Voll gård: kr 1000 

Kontaktperson: Eivind Gullvik Frøiland, Voll gård  

tlf 90506033, urbandyrking@gmail.com 

Påmelding på vedlagt søknadsskjema (side 4) 

 innen 1. nov.  

 

 

                    

 Foto: Asbjørn Barlaup, Voll gård 



   
 
 

   
 

Hvilke tilbud får du gjennom inkubatorprogrammet:  

Kursvarighet: 6 samlinger kveld/helg 

Rådgivningstilbud: Individuell rådgiving 2 timer, til planlegging av din markedshage   

Kontaktperson for inkubatoren: Eivind Gullvik Frøiland, Voll gård, tlf 90506033, 

 

Rådgiving i vekstsesongen i regi av Voll gård og Norsk landbruksrådgiving Trøndelag (NLR)  

• Felles grønnsakshagevandring i vekstsesongen på Voll gård   

• Grupperåd/Digital hagevandring – lokalt - 3 samlinger i regi av NLR 

• Praktisk rådgiving, 4 timer, inntil 2 hjemmebesøk.   

• Rådgivningsforum/ erfaringsutveksling via Facebook-gruppe/ e-post-gruppe  

Testareal: Alle deltagere må ha tilgang til et testareal på ca 250m2. Voll gård kan tilby testareal til 3 

deltagere. Øvrige deltagere må skaffe tilgang på testareal selv. Prosjektet kan være behjelpelig med å 

skaffe testareal dersom du ikke har på egen eiendom eller har mulighet til å ordne det selv.  

Forbehold om endringer i programmet. 

KURSPROGRAMMET: 

Arrangement Innhold 

Samling 1 
Innføringskurs i dyrking av 
grønnsaker 
Tirsdag 17. nov  
kl 17.00 – 21.00 
 
Sted: Statens hus, 
Trondheim 
 

Sigurd Vassenden, Grønt frå Grindal: Grønnsakshagen, etablering og 
arbeid gjennom sesongen, bedriftsetablering og off. krav 
Olaug Bach: Om ulike grønnsakskulturer, spesialgrønnsaker og små 
kulturer på friland 
Kari Bysveen: Gjødsling, forebyggende tiltak, vekstskifte, jordkultur og 
jordliv  
 
MERK: Denne samlingen er det mulig å delta på selv om man ikke deltar på 
inkubatorprogrammet. Påmelding: urbandyrking@gmail.com 

Samling 2 – dag 1 
Etablering av bedrift 
Fredag 22. januar 
kl 17.00 – 21.00 
 
Sted: Voll gård 
  
 

Nina Søfteland Lie, Nennsom: Oppstart av en markedshage og produksjon 
gjennom sesongen, og salgsstrategi 
 
Andre tema som vil bli gjennomgått: 

• Fra et serveringssted: Behov for grønnsaker og krav til produkt og 
omsetning 

• Offentlige krav til produksjon- og salgsgodkjenninger 

• Hvordan starte en bedrift, organisasjonsform  
Workshop  

Samling 2 – dag 2 
Dyrkingsplanlegging 
Lørdag 23. januar 
kl 10.00- 16.00 
Dyrking etter 
markedshageprinsipp. 
 
Sted: Voll gård 
 

Hans Gaffke, NLR: 
Dyrkingsplanlegging:  
Valg av arter. Tidspunkt for såing og planting. Planteavstand 
Høstingsplanlegging 
Foretaksplanlegging:  
Kostnader med produksjon 
Kostnader med salg og administrasjon 
 
Workshop 



   
 
 

   
 

Hjemmeoppgave 
Februar 
 

 Planlegging av eget testbed: Arts – og sortsvalg 
 

Samling 3:  
Effektiv produksjon 

 
Tirsdag 23. Februar 
kl 17.00 – 21.00 
 
Sted: Voll gård 

Hans Gaffke, NLR:  
Effektiv utnytting av arealet, vekstsesongen og i arbeidet 
Utstyr for produksjon 
Høsting og lagring 
 
Workshop: Planlegging av testbed 
 

Bestillingsfrist 1mars For innkjøp av frø og småplanter 
 

Samling 4: 
Forretningsutvikling. 
 
Lørdag 20. mars 
kl 10.00 – 16.00 
 
Sted: Voll gård 

Matnavet på Mære:  
Kundevurdering. Markeder. Salgsstrategier 
Konkurrenter. Kompetansefortrinn 
Kommunikasjon 
Workshop 

Samling 5: 
Klargjøring for dyrking. 
 
Torsdag 6. mai 
kl 17.00 – 21.00 
 
Sted: Voll gård 

Voll gård: 
Praktisk i felt.  
Grunngjødsling. Bruk av kompost. Planting og såing. 
Ugrasarbeid. Arbeid i vekstsesongen.  
 
 

Samling 6: 
Januar 2022 

Evaluering/erfaringsutveksling av sesongen 2021 

 

Bidragsytere i kursopplegget:  

Botildenborg, i 
Malmø 

Prosjekt Stadsbruk Europa  
Ansvarlig for innføring/opplæring  

Cyrille Gaubert 

Voll gård Ansvarlig for inkubator   
Ansvarlig dyrkingsekspert markedshage 
3 testbed 
Oppfølging i vekstsesong 

Asbjørn Barlaup 
Eivind Gullvik Frøiland 
Nina Søfteland Lie 

Fylkesmannen i 
Trøndelag  

Prosjektadministrasjon 
Mobilisering 
Igangsetting 
Organisering av samlinger 

Gunhild Halvorsen 
Liv Gystad 
Kari Kolle 

Norsk 
landbruksrådgiving  

Faglige foredrag  
Rådgiving 
Gratis førsteråd  
Oppfølging i vekstsesong 

Olaug Bach 
Hans Gaffke 
Kari Bysveen 
 

Innleid kompetanse Bedrifts - og markedskompetanse  Markedshagedyrkere 
Matnavet på Mære 

 

  



   
 
 

   
 

SØKNADSSKJEMA 

Søknaden sendes til urbandyrking@gmail.com og den skal inneholde:  

(kan kopieres og limes inn i e-posten) 

 

Navn:       Alder: 

Gateadresse      e-post 

Poststed      Telefon: 

 

 

1. Hva er din motivasjon for å søke om å bli med? 

 

 

 

 

2. Vi ønsker litt informasjon om din forretningsidé og dine ambisjoner på kort og lang sikt: 

 

 

 

3. Har du eget testareal til disposisjon eller ønsker du å leie?  I tilfelle hvor? 

 

 

 

4. Hvilke kompetanse og erfaring har du på grønnsaksproduksjon før kursstart? 

 

 

 

5. Vi ber om din tillatelse til å dele din e-post mellom de parter som arrangerer kurset. 

• Svar:  Ja Nei 

 

 

mailto:urbandyrking@gmail.com

