
 
  

 
 

Nettverkssamling for unge epleprodusenter 
 

 

Hele verdikjeden i Norge etterspør mer norskprodusert frukt. For å møte den stadig økende 
etterspørselen trenger vi å øke produksjonen, og til dette trenger vi unge, ivrige produsenter 
som ønsker å satse.  
 
Er du en ung epleprodusent som nylig har startet opp med epleproduksjon? Eller vurderer du 
å starte opp med epleproduksjon? Da er du i målgruppen for Gartnerhallens arrangement 
Nettverkssamling for unge epleprodusenter. Kurset går over fire samlinger, og skal være med å 
motivere unge epleprodusenter og unge som vurderer å starte opp, til en offensiv satsing på 
epleproduksjon. Samlingene vil gi et innblikk i profesjonell epleproduksjon, samtidig som det 
vil være en arena for nettverksbygging.  
 

Kunnskap og nettverk  
 

Epleproduksjon er en spennende og kunnskapsintensiv produksjon. Det foregår mye 
forsknings- og utviklingsarbeid både nasjonalt og internasjonalt, og nye sorter, 
dyrkingsteknikker og metoder for å ta vare på fruktavlingene utvikles. At epleprodusenter 
holder seg oppdatert og deltar i den kunnskapsutviklingen som skjer, er helt nødvendig for at 
norsk epleproduksjon skal utvikles videre.   
 

Gjennom Nettverkssamling for unge epleprodusenter vil du i løpet av fire ulike samlinger få en 
oversikt over oppdatert kunnskap, og få muligheten til å knytte kontakter og opparbeide deg 
et faglig nettverk, både med fremtidige kolleger og med sentrale aktører i norsk og 
internasjonal fruktnæring. Ved å samle en gjeng med motiverte unge epleprodusenter, ønsker 
vi også å legge til rette for sosial kontakt mellom produsenter fra ulike miljø i landet. Dette 
tror vi vil bidra til motivasjon og inspirasjon for alle som deltar.  
 

Praktisk informasjon 

 

Antall plasser: 12-15 

 

Hvem kan melde seg på: Relativt unge personer som har startet opp med eller som vurderer å 
starte opp med epleproduksjon. Deltakere under 40-45 år vil prioriteres.  
 

Pris: Egenandel på kr 6000 per person. Nettverkssamling for unge epleprodusenter arrangeres 
av Gartnerhallen, og sponses solid av både Gartnerhallen, BAMA og fruktpakkeriene. 
 

Påmelding: Innen 27.juni 2016 til mari.astad@gartnerhallen.no  
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Program 

 

13. – 14.september: Oslo og Lier – Norsk epleproduksjon, vareflyt og markedet i Norge   
Første samling vil være i Lier/Oslo i midten av september, hvor målet er å bli kjent – både med 
hverandre og med norsk epleproduksjon. Vi vil få oversikt over muligheter og signaler i 
markedet, og over status når det gjelder sorter, dyrkingsmetoder og utvikling av næringen. Vi 
skal også følge norske epler gjennom systemet fra produsent, via pakkeri og terminal ut til 
grossist-avdelinger, butikker og restauranter. Hvordan jobber de ulike leddene i verdikjeden? 
Hvilke mekanismer har vi etablert for prissetting, styring av varestrøm og kommunikasjon 
mellom de ulike leddene? Hva tenker sentrale aktører i grossist- og detalj-leddet om 
mulighetene i norsk produksjon? 

 

24. – 26.oktober: Syd-Tyrol – den best organiserte fruktregionen i verden 

Andre samling vil være en tur til Syd-Tyrol i slutten av oktober. Syd-Tyrol er den mest 
innovative og best organiserte fruktregionen i Europa og verden. Hvordan har mange små 
produsenter (gjennomsnittsarealet er på under 40 dekar) organisert seg for å bli innovasjons- 
og markedsledende? Vi vil spesielt se på hvilke metoder som brukes for å styre høsting til 
optimal tid, men vi vil også se på dyrkingsmetoder og teknologi i vanskelig lende, organisering 
av forskning, innovasjon, rådgivingstjeneste og markedsarbeid.  
 

11. – 13.november: Gartnerkongressen 2016 – Arena for nettverksbygging og kontakt i 
norsk grøntbransje 

Tredje samling er Gartnerkongressen 2016 som arrangeres i Tønsberg 11.-13. november. 
Kongressen er norsk grøntnærings viktigste arena for nettverksbygging, med leverandører, 
kunder, rådgivningstjeneste, statlige institusjoner og forskning. Norsk fruktproduksjon er del 
av en større næring, og det vil også være nyttig å få oversikt over situasjonen i resten av 
grøntbransjen. 
 

Februar: Nederland – Sorter, teknikker og teknologi 
Siste samling er lagt opp i slutten av februar 2017 med en tur til Nederland og/eller Belgia for 
å gjøre oss kjent med moderne planteproduksjon, sortsutvikling og vedlikehold av 
sortsmateriale. Samtidig vil vi se på plantesystemer, ulike teknikker og teknologi for 
beskjæring og mekanisering av epleproduksjon. 
 

Mellom samlingene og etter kursets siste samling, vil det legges til rette for kontakt og 
diskusjoner i gruppa, samt mulighet for en avsluttende samling i Hardanger hvis interessen er 
til stedet. 
 
(Med forbehold om endringer) 

 
Interessert?  
 
Synes du dette høres interessant ut, eller kjenner du noen som kunne være interessert? For 
mer informasjon, ta kontakt med Mari på mari.astad@gartnerhallen.no.  
 
 

mailto:mari.astad@gartnerhallen.no

