Grøntutvalget i Østfold og Akershus Bondelag i samarbeid med NLR Øst arrangerer:

VERDISKAPING,
INVESTERINGER OG VEKST
INNENFOR
GRØNNSAKER, POTET, FRUKT OG BÆR
Torsdag 31. oktober 09.00 - 15.00 på Nofima, Ås
Vi får blant annet besøk av:
Cecilia Midtsun Kippe
Rådgiver i Nofima

Per Harald Agerup
seniorrådgiver i Norges Bondelag
innen grønnsaker, potet, frukt og
vil innlede om
bær
"Trender og innovasjon på tallerkenen"
vil innlede om arbeidet i utvalget
og hvordan vi som produsenter kan
som innen 15. mars 2020 skal legge
møte og utvikle vår produksjon i takt
fram en langsiktig plan for styrket
med forbrukerens ønske
innovasjon, vekst og økt norskandel for
grøntproduksjoner

Bjørge Madsen fra Skjærgaarden
gartneri i Vestfold
vil fortelle om deres filosofi rundt
investeringer i jordliv, jordforbedring,
drenering, kompost og andre
klimatiltak

Anders M. Fremmerlid,
finansieringsrådgiver i Innovasjon
Norge
vil innlede om hvilket tjenestetilbud de
har til grøntprodusenter

Per Gunnar Kraggerud er nyansatt NLR rådgiver innenfor teknologi og Karianne
Kullerud er en av NLR sine rådgivere innenfor anvendt forskning og innovasjon

- og sist men ikke minst får
vi høre de siste erfaringer
med roboten Adigo

Seminaret er for produsenter av grønnsaker, potet, frukt og bær - og dine faglige
rådgivere og støttespillere

PROGRAM
09.00 Kaffe og rundstykker
09.30 Åpning v/Henning Lyche Røed, leder i felles grøntutvalg i Østfold og Akershus Bondelag
09.35 «Trender og innovasjon på tallerkenen» v/Cecilia Midtsund Kippe, Nofima
- Når grønnsaker ikke lenger kun er pynt og tilbehør
- Fra nødvendig tilbehør til nytelse, smak
- Hva kan vi som «smaksforskere» bidra med overfor dere produsenter
10.05 Nytt program «Innovasjon og vekst i grøntsektoren» v/Per H. Agerup, seniorrådgiver Norges Bondelag
- Hva vil et slikt program bety for vekst og verdiskaping i Østfold og Akershus
- Hva ønsker vi produsenter av "grønn vekst" programmet - salen utfordrer innleder
10.45 Tjenestetilbudet og virkemidler i Innovasjon Norge v/ Anders Melleby Fremmerlid, Innovasjon Norge
- Hva gis av tilbud og støtte – og hva skal til for å få tilgang til dette
11.15
Hva kan vi kompetansemeglere tilby dere produsenter v/Karianne Kullerud, Norsk Landbruksrådgiving
11.30 Lunsj
12.30 Langsiktig investering i jordliv v/Bjørge Madsen, Skjærgaarden Gartneri
13.30 Grøntpause
13.30 Ny teknologi i landbruket; muligheter og sårbarhetsvurderinger
Erfaringer med faste kjørespor v/Per Gunnar Kraggerud, Norsk Landbruksrådgiving
Erfaringer fra testing av roboten Asterix v/produsenter, rådgiver og representant fra Adigo
Spørsmål og svar
14.45 Avslutning

PRAKTISKE OPPLYSNINGER
Seminaret koster kr. 250,- kr. Betales med kort/vipps
ved påmelding.
Prisen inkl. rundstykker, lunsj, grønnsaker/dip og
kaffe i tillegg til de faglige innledningene
Seminaret avholdes i Anton Skulbergs Auditorium på
Nofima, Osloveien 1, Ås

Påmelding innen 17. oktober
Meld deg på her:
www.deltager.no/grontmote

