VELKOMMEN TIL

INSPIRASJONSKVELD
NYE PRODUKSJONER I GRENSELAND - FRUKT, BÆR OG GRØNT
for deg som er bonde, primærprodusent eller jobber med mat,
drikke og opplevelser i Haldenkanalen og områdene rundt.
Tirsdag 24. september kl. 17.0o - 21.30
Kirkeng Selskapslokaler, Aremark

Påmelding
innen 17.9

PROGRAM
Er du bonde, primærprodusent eller jobber med mat, drikke og opplevelser i Haldenkanalen og
områdene rundt? Da ønsker vi deg velkommen til en spennende kveld med faglig og sosialt påfyll.
Inspirasjonskvelden er første del av en felles satsing der målsettingen er å inspirere til nye produksjoner
innenfor frukt, bær og grønt. Hvilke muligheter gir det naturgitte ressursgrunnlaget oss og hvilke
potensialer ligger der? Hvordan kan vi bruke våre regionale fortrinn til å skape større verdiskapning i vår
region og hvilke muligheter har du som lokal produsent til å bli en større del av verdikjeden?
17.00

Mingling og servering - "En smak av Haldenkanalen" levert av Matfatet og lokal drikke levert av Guldkorn

17.30

Velkommen v/Per Ola Haartveit, Leder i Aremark Bondelag

17.40

Norges sterkeste region på mat og drikke!
v/ Reidar Kaabbel bonde, ordfører i Våler og styreleder i Guldkorn - Smak på Østfold

18.00

Live Svalastog Skinnes sluttet i jobben som bedriftsutvikler for å bli heltidsbonde. Men hun vil
ikke være hvilken som helst bonde. Hun forteller om sin historie, fra sine små, halvsprø
forretningsidéer som seks-åring, til hvordan de benytter seg av gårdens ressurser i dag.

19.00

Pause med frukt og grønt

19.15

Lundeby Gård - Rabarbra - en gammel plante med nye muligheter
På Lundeby Gård har det vært dyrket rabarbra siden 1935. I 2017 lanserte Ida Marie Bræck Lundeby og
Gunnar Bræck Larsen egne drikker laget av rabarbra, drikker som er friske, unike og av høy kvalitet.
Gunnar og Ida forteller om sin satsning på rabarbra - en gammel plante med nye muligheter.

19.45

Kryssgaarden - inspirasjonsbonde i Vestfold
Astrid Bjørnson produserer økologisk frukt og bær på svigerforeldrenes gård, Kryssgaarden i
Brunlanes i Vestfold. Det som dyrkes skal etter hvert omsettes gjennom Telefrukt, direktesalg fra
gården, REKO-ringer og andre gårdsbutikker. Astrid er plukket ut som inspirasjonsbonde i Vestfold av
Landbrukets ØKOLØFT

20.15

Pause med frukt og grønt

20.30

Askim Frukt- og Bærpresseri - tradisjonsrike produkter i generasjoner
På fabrikken i Askim presses det frukt, bær, rabarbra, grønnsaker og rapsfrø til egne produkter, men
også noe leieproduksjon. Daglig leder Astrid Lier Rømuld forteller om hvilke muligheter det kan gi
for eventuelle nye dyrkere i Haldenkanalen?

21. 00

Jens Edv. Kase - en av Norges største dyrkere av økologisk gulrot
Jens Edv. Kase fra Vold Gård i Rygge, er en av Norges største dyrkere av økologisk gulrot, nestor i det
økologiske grønnsaksprodusentmiljøet i Norge, og sentral kulturansvarlig produsent for økologisk i
Gartnerhallen. Jens Edv. forteller om om sin egen drift, økologisk produksjon og gi et innblikk i
Gartnerhallen sine markedsmuligheter fremover.

21. 30

Avslutning - Veien videre
Hva nå? Hvordan arbeider vi videre?

PÅMELDING INNEN 17. SEPTEMBER:
camilla@taraldrudgard.no
Aremark Bondelag: 950 85 993 (Per Ola Haartveit)
Marker Bondelag: 971 77 263 (Ole Petter Aarnæs)
Guldkorn: 975 00 512 (Camilla Nordmo)

Påmelding
innen 17.9

