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OM ØKOUKA
ØKOUKA er en nasjonal feiring av norsk økologisk og
biodynamisk mat og jordbruk som formidler råvarer,
kunnskap og inspirasjon. ØKOUKA ønsker å vise
fram mangfoldet i norsk jordbruk. Derfor tar vi over
Trøndelag for ellevte gang og smaksetter fylket med
arrangementer av alle sorter.
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VELKOMMEN TIL ØKOUKA 2022!
ØKOUKA er en årlig nasjonal feiring av økologisk og
biodynamisk landbruk, og årets tema er Takk for maten.
ØKOUKA Trøndelag fortsetter selvsagt å smaksette regionen
med arrangementer for både forbruker og gårdsbruker!
Merk at flere av arrangementene vil oppdateres med
flere detaljer på nett. Det vil også komme flere tilskudd til
programmet i tiden frem mot ØKOUKA. Følg derfor med på
vår Facebook og Instagram.
Vi gleder oss til ei uke som bugner av aktiviteter, kurs,
fagdager, og ikke minst – deilig økologisk mat!
ØKOUKA Trøndelag er et samarbeid mellom Økologisk
Sør- og Nord Trøndelag, Norsk Landbruksrådgivning
(NLR) Trøndelag, Mære landbruksskole, Skjetlein VGS og
Statsforvalteren i Trøndelag.
Elisabeth Fagerland
Koordinator for ØKOUKA Trøndelag
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KALENDER
21.09		
Nordic Food Forum, DIGS Café, Trondheim
22.09		 Nordic Food Forum, DIGS Café, Trondheim
19.00 Økologisk – Kort og godt,
		 CHEF Mathall, Steinkjer
23.09 07.00
09.45
17.00
		

Åpning av ØKOUKA i Sør, Godt Brød, Trondheim
Åpning av ØKOUKA i Nord
Kaffe til maten med Adrian Berg,
ISAK SELLANRAA, Trondheim

24.09 10.00
		
18.00
		

Ergonomi i små grønnsaksproduksjoner,
Voll Gård, Trondheim
Temakveld: Lokal tapas, konsert og visning av
filmen «Til Stede», Valsøyfjord

25.09

Soppkurs, Trondheim
Åpen økologisk gård, Voll gård, Trondheim
Åpen økologisk gård, Ner-Salberg
andelslandbruk, Inderøy
Eventyrvandring i naturen, Trondheim
Åpen økologisk gård, Inderøy andelslandbruk

10.00
11.00
11.00
		
12.00
13.00
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26.09 17.00 Den sprøytefrie hagen i Kiellandsgata,
		Trondheim
19.00 Filmvisning: Til Stede / from soil to soul,
		 Cinemateket, Trondheim
27.09 19.00 Helaften: ØKOUKA, Studentersamfundet,
		Trondheim
19.00 Beitlandets blomstereng med musikk,
		 DABA Café, Stjørdal
		 Økologiske dager hos DABA Café
28.09

15.00
17.00
19.00
		
		

Vinsmaking, Spontan, Trondheim
Hagevandring hos Stephen Barstow, Malvik
Naturens fargerike apotek med Mari Jerstad,
DABA café, Stjørdal
Økologiske dager hos DABA Café

29.09 18.00
		
		
19.00
		
		

Produsentmøtet: Hva skal til for at du skal
kunne produsere lokalt og økologisk matkorn
i Trøndelag?
Norsk jordbruk i krise: Stø kurs eller ny kurs?
med Svenn Arne Lie, Steinkjer bibliotek
Økologiske dager hos DABA Café

30.09 19.00 Norsk jordbruk i krise: Stø kurs eller ny kurs?
		 med Svenn Arne Lie, Trondheim
		 Økologiske dager hos DABA Café
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01.10

11.00 Åpen økologisk gård, Skjetlein vgs, Leinstrand
12.00 Bakekurs: Framtidas brød med fortidas korn
		 (dag 1), Kulturgården Bjerkem, Steinkjer
13.00 Økologisk tesmaking, Te og Kaffehuset,
		Trondheim
19.00 Økologisk ølsmaking, Bryggeriloftet på Inderøy
		 gårdsbryggeri, Inderøy
02.10 09.00 Bakekurs: Framtidas brød med fortidas korn
		 (dag 2), Kulturgården Bjerkem, Steinkjer
11.00 Åpen økologisk gård, Voll gård, Trondheim
11.00 Hagevandring hos Stephen Barstow, Malvik
11.00 Åpen økologisk gård, Fuldseth gård, Hegra
14.00 Hagevandring hos Væres Venner Felleshage,
		Trondheim
Hele uken Tilbudsdager hos Zana (økologisk kolonial
		 m/løsvekt), Trondheim
		 Kurs og aktiviteter, Geitmyra Credo, Trondheim
05.10

10.00 Jorddag på Mære, Mære landbruksskole

23.10

13.00 Nasjonal grøtdag - Takk for maten!
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Foto: Godt brød / Marte Garmann

TORSDAG 22.09
19.00 – 21.00 Økologisk – Kort og godt
Hvem: Økologisk Nord-Trøndelag Hvor: CHEF Mathall,
Kongens gt, Steinkjer Pris: 150,- ink. økologisk matservering
Vi vet at ordet «ØKOLOGISK» har en spesiell mening, et spesielt
innhold og ei spesiell betydning for oss alle. Vi har bedt ulike
personer på Innherred om å holde et foredrag på tre minutter
om et tema som ligger hjertet deres nært innenfor området
ØKOLOGISK. «Tre minutter», sier du – «det er jo galskap. Man
får jo ikke sagt mye på tre minutter!». Jo! Når en har forberedt
seg godt, så er det faktisk ufattelig hvor mye en får sagt på tre
minutter. Møt opp og erfar det selv, da vel.

FREDAG 23.09
07.30 – 08.30 Åpning av ØKOUKA med gratis frokost
Hvem: Godt Brød Solsiden Hvor: Beddingen 10, Trondheim
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Foto: Marte Garmann

Pris: Gratis Påmelding: Førstemann til mølla!
Åpning av Økouka skjer selvfølgelig med en økologisk frokost!
Start dagen på Godt Brød hvor vi spanderer frokost og feirer
med ekstra hyggelig stemning, og et spennende innlegg om
dyrking av økologisk korn. Mer detaljer om arrangementet
kommer på Facebook.
09.45 – 14.00 Åpning av ØKOUKA i nord
Hvem: Økologisk Nord-Trøndelag Hvor: Mer info kommer.
Pris: Gratis for elever og studenter, andre: 100,- (inkl. mat)
Mat og helse: Kan vi forbedre inntaket vårt av mat og vår
agronomiske prasis? Disse grunnleggende spørsmålene
prøver Ann Kristin Wang og Isak Sowe fra Matvalget og
økobonden Trond Helge Brandsæter – som selv driver
regenerativt landbruk – å svare på. Du får også servert
helseriktig og økologisk lunsj.
17.00 – 19.00 Kaffe til maten med Adrian Berg
Hvem: KAFFI & ISAK SELLANRAA Hvor: ISAK SELLANRAA,
Kongens gate 2, Trondheim Pris: Forhåndsbetaling 200,Påmelding: Påmelding til post@kaffi.online
Kaffe har en naturlig plass på
norske kjøkken- og kakebord,
men kanskje hører den også
hjemme på middagsbordet?
Bli med dobbel Barista
Norgesmester Adrian Berg på

TRØNDELAG

en uformell smaking av økologisk kaffe sammen ting som
smaker godt ved siden av kaffekoppen. For eksempel kaffe
med skinke eller ost, og såklart kaffe med noe søtt ved
siden av! Stedet er Isak Sellanraa på hovedbiblioteket og
arrangementet er perfekt til de som like god smak og de som
vil lære mer om kaffe.

LØRDAG 24.09
10.00 – 13.00 Ergonomi i små grønnsaksproduksjoner
Hvem: Andreas Dønåsen & Markedshager i Trøndelag
Hvor: Voll Gård Pris: 300,- per person ifm Økouka
(markedspris 750,-) Påmelding: Maks 12 deltakere, påmelding
til fmtlkko@statsforvalteren.no. Forhåndsbetaling.
Stadig flere begynner med markedshage, andelsbruk eller
kjøkkenhage, der mye av jobben kan være fysisk krevende.
Dette kurset lærer deg å ta vare på det viktigste redskapet
vi har, nemlig kroppen. Vi lærer teori, jobber med verktøy
og utfordrende arbeidsstillinger, og ser hvordan vi kan
implementere ulike prinsipper i hagen. Andreas Dønåsen
er fysioterapaut, livsstilsveileder og urban gartner med
sertifisering i permakultur (PDC). Han holder jevnlige kurs og
foredrag innen helse, mat og livsstil.
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18.00 – 22.00 Temakveld: Lokal tapas, konsert og
visning av filmen «Til Stede»
Hvem: Halsa Bonde- og Småbrukerlag Hvor: Valsøytunet,
Valsøyfjord Pris: 300,- (ink. tapas, u. drikke)
Påmelding: Forhåndspåmelding til runatunheim@hotmail.com
innen 17. september.
Vi viser filmen «Til
Stede», et visuelt
dikt om natur,
kreativitet og
identitet. Filmens
spørsmål - hvordan
ønsker vi å leve
våre liv? - tas videre
i panelsamtale
med filmskaperne:
Dagens unge søker i økende grad mot naturen og sjølberging.
Markedshager, andelslandbruk, eller fellesskap i gårdskollektiv
popper opp. Er det framtidens levemåter vi aner konturene
av? Hva slags innvirkning har det på samfunnet? Det vil bli
servert tapasfjøl med gastronomiske smaker fra Trøndelag.
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SØNDAG 25.09
10.00 – 15.00 Soppkurs
Hvem: Kooperativet & Trondheim Sopp- og
Nyttevekstforening Hvor: Trondheim. Mer info kommer
Pris: 100,- / 50,- for medlemmer i Trondheim Kooperativ
Påmelding: Påmelding til trondheim.kooperativ@gmail.com
Vi starter med en teoretisk innføring om sopp, arter og
klassifisering. Etterpå drar vi til skogen og går på soppjakt!
11.00 – 15.00 Åpen økologisk gård – Voll gård
Hvem: Voll gård Hvor: Voll gård, Gamle Jonsvannsveien 1,
Trondheim Pris: 70,- per person Påmelding: Ingen påmelding,
kom som du er!
Opplev gården med dyra våre og årets avling fra hage og åker!
Åpen gårdskafé med økologisk utvalg. Omvisning med hage
vandring. Vi ser på hvordan ulike vekster er dyrket i år. Salg av
poteter og grønnsaker. Passer for alle, ta gjerne med barn!
11.00 – 16.00 Åpen økologisk gård –
Ner-Salberg andelslandbruk
Hvem: Ner-Salberg Andelslandbruk Hvor: NerSalberg gård,
Salberg 41, Inderøy Pris: Gratis
Kom og besøk oss på gården og hils på ullgrisene. Grisen Guro
elsker kos, og klør du henne bak øret legger hun seg over
på siden. Du kan også hilse på Sigrid og Marie, som har fått
grisunger, og pappagrisen Rex. Det blir muligheter for å hoppe
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Foto: Ner-Salberg andelslandbruk

i høyet og gå på skattejakt! I
tillegg selger vi mat og drikke
(kaffe/vafler/ullgriskjøtt),
grønnsaker og Gullimunn sitt
mel av urkorn.
12.00 – 15.00
Eventyrvandring i Naturen
Hvem: Naturvernforbundet i Trøndelag Hvor: Lavollen,
Trondheim Pris: Gratis
Bli med på en litt annerledes eventyrstund langs en markert
natursti og lær mer om natur og mat. Aktiviteten egner
seg for alle, også barnefamilier med mindre barn. Det er
ingen faste starttidspunkter, bare møt opp mellom kl. 12-15.
Velkommen!
13.00 – 15.00 Åpen økologisk gård – Inderøy andelslandbruk
Hvem: Inderøy andelslandbruk Hvor: Vatn gård, Vudduvegen
369, Inderøy Pris: Gratis
Inderøy andelslandbruk dyrker cirka 30 ulike grønnsaker på
Vatn økologiske gård. Denne søndagen åpner vi landbruket
vårt for alle interesserte og nysgjerrige – store og små. Du
får høre om hvordan vi driver andelslandbruket og om våre
erfaringer så langt, etter 7 år. (Før holdt vi til på Øver-bakken
på Sandvollan.) Det blir også anledning til å være med og ta
opp poteter for den som har lyst. Hvis været tillater det, lager
og serverer vi grønnsaksuppe av årets avlinger. Selvfølgelig
med godt brød til, og en god kopp økologisk kaffe.
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MANDAG 26.09
17.00 – 18.00 Den sprøytefrie
hagen i Kiellandsgata
Hvem: Anders Ebbesen og Vibeke
Alstadvald Hvor: Alexander
Kiellands gate 3, Trondheim
Pris: Gratis Påmelding: Maks 20
deltakere. Påmelding til Vibeke på
41 57 52 55.
Anders Ebbesen og Vibeke
Alstadvald, som står bak
«Hagepodden», inviterer til
hagevandring og et enkelt
foredrag i en sjarmerende,
sprøytefri hage! La deg inspirere
av kjøkkenhagen, blomsterbed, frukttrær, bærbusker og de
koselige sitteplassene.
19.00 – 21.00 Filmvisning: Til Stede / from soil to soul
Hvem: Johanna Seim & Økologisk Sør-Trøndelag
Hvor: Cinemateket Trondheim, Kjøpmannsgata 35
Pris: 100,- / 50,- for medlemmer av Økologisk Norge
Påmelding: Billettsalg gjennom Cinemateket
«Til Stede» er et visuelt dikt om naturen, kreativitet og
identitet, med ønske om å vekke inspirasjon og debatt. Filmen
tar utgangspunkt i temaet folkemusikk og setter gamle
hardingfeletradisjoner fra Telemark i et nytt perspektiv.
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Gjennom et møte mellom tre kvinner reflekterer «Til Stede»
over hvordan det er å være menneske i dag: behovet for å
være i kontakt med naturen, skapertrangen og ønsket om et
fellesskap. Med: musikere Marianna Sangita og Johanna Seim,
og gartner Ana Julie Verbelen.

TIRSDAG 27.09
19.00 – 20.30 Beitlandets blomstereng med musikk
Hvem: DABA Café & Beitlandet Hvor: DABA Café,
Søndregata 4, Stjørdal Pris: Gratis
DABA Café inviterer til en kveld med Heidi og Emil Beitland.
De skal fortelle om artsmangfoldet i slåttengene oppe på
Beitlandet, og arbeidet de gjør for å bevare det. Musiker Emil
Beitland står for det musikalske innslaget.
19.00 – 22.00 Helaften: ØKOUKA på Studentersamfundet
Hvem: Studentersamfundet & Økouka Trøndelag
Hvor: Studentersamfundet, Elgeseter gate 1, Trondheim
Pris: Gratis Påmelding: Praktisk del krever påmelding. Mer info
på nett. Aldersgrense: 18 år (student), 20 år (ikke-student)
Velkommen til en helaften på Klubben dedikert til ØKOUKA!
Fra scenen vil den erfarne kurs- og foredragsholderen
Andreas Dønåsen gi oss en spennende innføring i
fermentering. Foredraget hans – «jord, mikrober og tarm»
– blir etterfulgt av et praktisk kurs hvor vi fermenterer
grønnsaker. Og kvelden slutter ikke der! Sjekk facebook eller
okouka.no / samfundet.no for å se hele programmet.
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Foto: Marius Rua

ONSDAG 28.09
15.00 – 00.00 Spontan vinsmaking
Hvem: Spontan Hvor: Spontan,
Fjordgata 1, Trondheim
Pris: 300,- / 150,- for medlemmer
av Økologisk Norge
Påmelding: Ingen påmelding.
Førstemann til mølla!
Velkommen til vinsmaking på Spontan! Du får fire viner
innen et spesifikt tema, som serveres én og én til du er ferdig.
Smakingen pågår gjennom hele åpningstiden i vinbaren
(15-00). Kveldens tema avsløres nærmere ØKOUKA.
17.00 – 18.30 Hagevandring #1 i The Edible Garden
Hvem: Stephen Barstow & KVANN Hvor: The Edible Garden,
Malvikveien 418, Malvik Pris: 100,- / 50,- for medlemmer av
KVANN Påmelding: Påmelding til sbarstow2@gmail.com.
Bindende påmelding ved betaling.
Stephen Barstow inviterer til hagevandring i hans naturvennlig
skoghage, hvor et stort mangfold av matplanter fra hele
verden (mest flerårige grønnsaker) lever sammen med et
tilsvarende mangfold av fugl og insekter. Stephen har i mange
år vært selvforsynt med frukt og grønnsaker, og har dyrket
økologisk i Malvik i 40 år. Det vil være mulig å få kjøpt Barstow
sin bok «Around the World in 80 plants».
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19.00 – 20.30 Naturens kraft Naturens fargerike apotek med Mari Jerstad
Hvem: DABA Café & Stjørdal bygdekvinnelag
Hvor: DABA Café, Søndregata 4, Stjørdal Pris: Gratis
Velkommen til en samtale
om ti ville vekster som
mennesker har tatt i bruk
i årtusener. Vi lærer om
deres betydning for helse,
ulike forvekslingsarter,
tilberedning og andre
aspekter som er verdt
å vite om. Det blir en
smaksopplevelse av
lokale ville vekster, før
kvelden rundes av med et eventyr for voksne.Mari Jerstad
spesialiserer seg på botaniske eventyr for barn og voksne.
Hun har en bachelorgrad innen urtemedisin (University of
Lincoln) og master fra det medisinske fakultet ved UiO.

TORSDAG 29.9
18.00 – 21.00 Produsentmøte: Hva skal til for at du skal
kunne produsere lokalt og økologisk matkorn i Trøndelag?
Hvem: Gullimunn Hvor: Kulturgården Bjerkem, Steinkjer
Pris: Gratis for alle interesserte gårdbrukere i Trøndelag
Påmelding: Maks 30 deltakere. Påmelding til Gullimunn via
gullimunn.no/kurs-og-arrangement/
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Matkorninitiativet har et mål om at 90% av forbruket av kornog belgvekster skal være norskprodusert innen 2030. I dag
går bare 1-2 % av kornproduksjonen i Trøndelag til matkorn.
Er det en mulighet for trønderske bønder å ta del i veksten?
Det blir innledninger ved utviklingsleder i Gullimunn AS;
Torunn Hernes Bjerkem, daglig leder i Steinkjer Kornsilo; Odd
Garberg, og forsker ved Nibio; Randi Berland Frøseth. Det
inviteres deretter til erfaringsutveksling og debatt.
19.00 – 20.45 Norsk jordbruk i
krise: Stø kurs eller ny kurs?
Hvem: Steinkjer bibliotek,
Nord-Trøndelag Bonde- og
småbrukarlag, Økologisk NordTrøndelag Hvor: Steinkjer
bibliotek, Bogavegen 10, Steinkjer
Pris: Gratis
Velkommen til en kveld med Svenn Arne Lie – statsviter,
tidligere landbruksforsker, bonde og forfatter. Han har skrevet
bøkene «En nasjon av kjøtthuer. Ni myter og en løgn om norsk
landbrukspolitikk.» og «Mellom bakkar og kjøttberg. Oppskrift
på en ny matpolitikk.» Vi stiller han spørsmålet: Norsk jordbruk
i krise: Stø kurs eller ny kurs?

FREDAG 30.9
19.00 – 20.45 Norsk jordbruk i krise: Stø kurs eller ny kurs?
Hvem: Økologisk Sør-Trøndelag Hvor: Trondheim. Mer info
kommer. Pris: Gratis Påmelding: Ingen påmelding
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Velkommen til en kveld med Svenn Arne Lie – statsviter,
tidligere landbruksforsker, bonde og forfatter. Han har skrevet
bøkene «En nasjon av kjøtthuer. Ni myter og en løgn om norsk
landbrukspolitikk.» og «Mellom bakkar og kjøttberg. Oppskrift
på en ny matpolitikk.» Vi stiller han spørsmålet: Norsk jordbruk
i krise: Stø kurs eller ny kurs?

LØRDAG 01.10
11.00 – 15.00 Åpen økologisk gård – Skjetlein
Hvem: Skjetlein Videregående skole Hvor: Skjetleinveien 114,
Leinstrand Pris: Gratis
Alle ønskes hjertelig velkommen til åpen høstgård på Skjetlein.
Det blir en fin dag for hele familien – møt dyrene våre, og bli
med på hyggelige aktiviteter. Mat- og produktsalg.
12.00 – 17.00 Bakekurs:
Framtidas brød med fortidas korn (dag 1)
Hvem: Gullimunn Hvor: Kulturgården Bjerkem, Steinkjer med mulighet for digital deltakelse fra hele landet
Pris: 2 000,- for fysisk deltakelse / 500,- for digital.
Påmelding: via gullimunn.no/kurs-og-arrangement
Kurset går over to dager, og gir deg teoretisk og praktisk
kunnskap om baking med lokalt mel og gamle kornsorter
som spelt, landhvete, emmer og svedjerug. Vi baker med
både surdeig og gjær. Den praktiske delen gir innføring
i forskjellige baketeknikker tilpasset de ulike sortene og
årgangene. Den teoretiske delen gir kunnskap om forskjellene
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mellom gamle og moderne sorter, samt variasjonene man
må forholde seg til når en baker med lokalt mel. Maks 4 pers.
fysisk / maks 10 digitale deltakere.
13.00 – 14.30 Økologisk tesmaking
Hvem: Te og Kaffehuset Hvor: Te
og Kaffehuset, Dronningens gate
28, Trondheim Pris: 150,- / 50,- for
medlemmer av Økologisk Norge
Påmelding: Betaling sendes på Vipps til
Te og Kaffehuset. Send e-post med kopi
av kvittering til info@teogkaffehuset.no
Foredraget tar for seg teens historie
og det som påvirker smaken på teen; som klima og
dyrkingsforhold, samt prosessering. Vi ser også på økologisk
tedyrking og tilgjengeligheten av økologisk te. Etterpå
smaker vi oss gjennom et knippe teer for å kjenne på den
store variasjonen som finnes. Ingvild Staven er historiker
og teentusiast, og har i 10 år jobbet med å veilede kunder
gjennom teens vidunderlige verden ved Te og Kaffehuset i
Trondheim.
19.00 – 20.00 Økologisk ølsmaking
Hvem: Inderøy gårdsbryggeri Hvor: Bryggeriloftet,
Kvamshaugan 48, Inderøy Pris: 330,- Påmelding: innen 28/9
til Steinar Kvam: post@igb.no / +4791171191
Kom og smak 4 økologiske ølsorter! Du får snacks laget av
økologisk urkorn til hvert øl.
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Foto: Gullimunn

SØNDAG 02.10
09.00 – 14.00 Bakekurs:
Framtidas brød med fortidas korn (dag 2)
Hvem: Gullimunn Hvor: Kulturgården Bjerkem, Steinkjer med mulighet for digital deltakelse fra hele landet
Pris: 2 000,- for fysisk deltakelse / 500,- for digital.
Påmelding: via gullimunn.no/kurs-og-arrangement
Kurset går over to dager, og gir deg teoretisk og praktisk
kunnskap om baking med lokalt mel og gamle kornsorter
som spelt, landhvete, emmer og svedjerug. Vi baker med
både surdeig og gjær. Den praktiske delen gir innføring
i forskjellige baketeknikker tilpasset de ulike sortene og
årgangene. Den teoretiske delen gir kunnskap om forskjellene
mellom gamle og moderne sorter, samt variasjonene man
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Foto: The Edible Garden

må forholde seg til når en baker med lokalt mel. Maks 4 pers.
fysisk / maks 10 digitale deltakere.
11.00 – 15.00 Åpen økologisk gård – Voll gård
Hvem: Voll gård Hvor: Gamle Jonsvannsveien 1, Trondheim
Pris: 70,- per person Påmelding: Kom som du er!
Opplev gården med dyra våre og årets avling fra hage og
åker! Åpen gårdskafé med økologisk utvalg. Omvisning med
hagevandring. Vi ser på hvordan ulike vekster er dyrket i år.
Salg av poteter og grønnsaker. Passer for alle, ta gjerne med
barn!
11.00 – 12.30 Hagevandring
#2 i The Edible Garden
Hvem: Stephen Barstow &
KVANN Hvor: The Edible
Garden, Malvikveien 418,
Malvik Pris: 100,- / 50,- for
medlemmer av KVANN
Påmelding: Påmelding til
sbarstow2@gmail.com.
Bindende påmelding ved
betaling.
Stephen Barstow inviterer til hagevandring i hans naturvennlig
skoghage, hvor et stort mangfold av matplanter fra hele
verden (mest flerårige grønnsaker) lever sammen med et
tilsvarende mangfold av fugl og insekter. Stephen har i mange
år vært selvforsynt med frukt og grønnsaker, og har dyrket
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økologisk i Malvik i 40 år. Det vil være mulig å få kjøpt Barstow
sin bok «Around the World in 80 plants».
11.00 – 16.00 Åpen øko
logisk gård – Fuldseth gård
Hvem: Fuldseth gård, SOS
barnebyer & Miljøagentene
Meråker og Stjørdal Hvor:
Ingstadveien 284, Hegra
Pris: Gratis
Velkommen til oss! På Fuldseth gård kan du hilse på dyrene,
og prøve å male mel på steinmøllen! Som i fjor blir det
barneaktiviteter i regi av Miljøagentene, og solsikkeaksjon
med SOS barnebyer. Det blir salg av gårdens grøder og mel
fra Gullimunn, og lansering av egne kjøttprodukter!
14.00 – Hagevandring og eventyrstund i felleshagen
Hvem: KVANN Hvor: Væres Venner Felleshage (søk på
Google Maps) på Ranheim/Være Pris: Gratis
Bli med på vandring i felleshagen – lær om hvordan man
kan dyrke mat og samtidig ta vare på et stort biologisk
mangfold. Det arrangeres også en eventyrstund for barna
der vi oppdager hagens hemmeligheter. Stephen Barstow
forteller om hagene som KVANN har laget: Verdenshagen,
grønnsaksreservat/forsøksfeltet, samt en stor samling av
frukt, bær og nøttetrær. Naturveilederen Marina Gørtz inviterer
til eventyrstund for barna! Hagene er en del av KVANNs
Schubelers Nettverk.
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Trøndelag byr på økologisk mat og
produkter. Denne listen viser deg veien til
gode varer og bakgårder.

Reppe andelslandbruk
Vikhammer
andelslandbruk
Medalhus andelslandbruk
Ner-Salberg
andelslandbruk
Inderøy andelslandbruk
Rølia andelslandbruk
Dun Andelslandbruk
Åstfjord andelsgård
Austrått andelsjordbruk
Voll gård
Brattlia økogård
Gammelgården Lysklæt
Lykkemat
Haugen Gård/Låvebrua
gårdsbutikk
Inderøy kaffebrenneri
Inderøy gårdsbryggeri

Kvittem gård
Reins Kloster
Skjølberg søndre
Hitra gårdsmat
Grindal ysteri
Hindrum Gårdsysteri
Tverås gårdsmat
Cidergården
Rørosmat
Trondheim sankeri
Jørem ved Namsen
Økologisk frukt Sunde
Fagernes gård
Sæther gård
Setran opplevelsesgård
Gullimunn
Kulturgården Bjerkem
Rise gård
Grandan gård
Fuldseth Gård
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Rølia Gård
Haugrønning gård
Staven gård
Nubdalseng gård
Saltnes gård
Snerting Ranch
Tydalskjøtt
Øko-egg Lise og Aksel
Jakob Hovde
Meium sjokolade
Vallersund Gård
Jøssåsen Landsby
Camphill Rotvoll

Zana
Helios
Økomat Innherred
Rotvoll landhandel
Selma Pizza & Bar
Stammen Café og Bar
Godt Brød
Credo
Spontan
SELLANRAA
ISAK SELLANRAA
Skjetlein vgs
Mære landbruksskole
Fosen folkehøgskole
Sund folkehøgskole
Geitmyra avd. Trondheim
Moa barnehage

Foto: Prestegården i Froland
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