
Inspirasjonsseminar 

Matproduksjon i Buskerud – 
mangfold, muligheter og bærekraft
Torsdag 13. oktober 2016 på Sundvolden Hotell

Påmelding
Påmelding og program på Fylkesmannen i Buskerud sin hjemmeside 
www.fylkesmannen.no/buskerud

Pris per deltaker:  kr 300

Spørsmål kan rettes til: 
Astrid Aass, tlf. 32 26 67 01 / 977 32 840, e-post: fmbuaaa@fylkesmannen.no

Konferansen er et samarbeid mellom Buskerud Bondelag, Buskerud Bonde- og Småbrukarlag, Innovasjon 
Norge Buskerud/Vestfold, Buskerud fylkeskommune og Fylkesmannen i Buskerud.

Med fokus på mat som identitetsbygger og landbrukets bidrag i samfunnet, ønsker vi å synliggjøre 
matprodusenter som lokale betydningsfulle næringsaktører.

Mat med særpreg; volum og nisje og «Det grønne skiftet» gir mange muligheter. Kan vi sammen 
bygge en plattform som viser mangfoldet, muligheter og bærekraft for matproduksjon i Buskerud?



09.00 - 09.30 Registrering, kaffe, kjøremat

09.30 - 09.40 Velkommen v/fylkesvaraordfører Olav Skinnes

09.40 - 10.00 Landbrukets plass i «Det grønne skiftet»
  v/leder for hovedutvalg miljø, innovasjon og næring 
  Hanne Lisa Matt

10.00 - 10.40 Oi!–Trøndersk mat, matfestival og matmanifest
  v/redaktør/informasjonsansvarlig Kristine Rise

10.40 - 10.50 Regionalt matsenter – «Norges største gårdsbutikk» på  
  fylkeskommunens grunn?
  v/fylkesvaraordfører Olav Skinnes

10.50 - 11.10 Beinstrekk

11.10 - 13.20 «Produsentsamarbeid gir økt matproduksjon og 
  verdiskaping» – noen eksempler

  Eksempel 1: Frukt-bær-og grøntsatsing – om nettverk og  
  bygdestolthet 
  – grøntprodusent og «jordbærkonge» Simen Myhrene 

  Eksempel 2: Samarbeid mellom matnettverk i Buskerud – 
  mange muligheter, hvordan jobbe sammen? 
  v/daglig leder i Matoppleveler Numedal Liv Berven

  Eksempel 3: Økologisk spesialkorn – et samarbeidsprosjekt 
  mellom 11 bønder 
  v/gründer og daglig leder Anders Næss

  Lunsj  kl. 12.00
  - lokalmat med kort orientering om Sundvollens 
  lokalmatkonsept 
  v/kjøkkensjef Bent Borge Hansen

13.20 - 14.30 Hvordan kan vi jobbe videre med bevisstgjøring,  
  stolthet og samarbeid?

•	 Kort introduksjon
•	 Gruppearbeid

  Kaffe med kake i gruppene

14.30 - 15.00 Refleksjon og ordet fritt i plenum – Hvordan går vi 
  videre?

15.00 - 15.45 «Inspirasjonstale» 
  v/Tor Jacob Solberg, Årets unge bonde 2014

15.45 - 16.00 Avslutning v/fylkesmann Helen Bjørnøy

  
  Forbehold om endringer i programmet.

Foredragsholderne

Olav Skinnes er nå fylkesvaraordfører 
i Buskerud og har tidligere vært 
ordfører i Krødsherad kommune i tre 
perioder. Han er selv potetprodusent 
og har et stort engasjement for mat- og 
landbruksproduksjon.

Hanne Lisa Matt er bedriftsøkonom 
med master i filosofi. Hun har tidligere 
jobbet for Miljøpartiet De Grønnes 
stortingsgruppe. Nå er hun gruppeleder 
for partiet og leder for utvalget miljø, 
innovasjon og næring i fylkeskommunen. 
Hanna Lisa har bred internasjonal 
yrkeserfaring, jobber for å få til et grønt 
skifte og økt bevissthet om betydningen 
av matproduksjon lokalt.

Kristine Rise er markedsansvarlig i 
Oi! Hun forteller om matmanifestet, 
som er et samarbeid mellom mat og 
reiseliv. Som første region i verden har 
Trøndelag sitt eget matmanifest. Over 
70 aktører har signert, og felles for dem 
alle er et ønske om å fremme trønderske 
råvarer og produsenter. På lista står både 
dagligvarekjeder, offentlige aktører, 
barnehager, hotell, kommuner og større 
arrangement. 

Simen Myhrene, jordbærkongen 
fra Sylling i Lier, var med å starte den 
årlige barne- og familiefestivalen 
JordbærEventyret. Produserer jordbær, 
moreller og isbergsalat. Ledende i 
Norge på dekkesystemer til frukt og 
bær.  Kunnskapsrik gründer med bred 
erfaring innen grøntnæringa.

Liv M. Berven er tidligere senterleder 
og markedssjef. I dag leder hun 
Matopplevelser i Numedal SA (MIN), 
som hun selv var med og etablere 
i 2012. MIN driver Rollag stasjon 
med  kafé og butikk, Matfestivalen i 
Numedal og foredling av spælsau fra 
Numedal.  Berven har tatt initiativet 
til Lokalmatkassen AS, et samarbeid 
mellom Eventyrsmak, Hallingkost og 
Matopplevelser i Numedal.

Anders Næss er gründer og daglig leder 
i Økologisk Spesialkorn. Bedriften eies og 
drives av 11 økologiske kornprodusenter 
som alle satser på opprinnelige 
kornsorter. Bedriften er den første mølla i 
Norge som har både Debio- og Nyt Norge-
merket på sine 1 kg speltmelvarianter. 
Flere av produktene er inne i Meny-kjeden 
under kategorien “fast sortiment”.

Tor Jakob Solberg er en engasjert 
økologisk melkebonde fra Skiptvet som 
kjøpte gård på det åpne markedet i ung 
alder. Da han ble kåret til årets unge 
bonde i 2014, sa juryen blant annet at han 
«… har en iver og kraft som inspirerer og 
smitter, og et brennende ønske om å selge 
norsk landbruk og bidra til rekruttering for 
næringen».

Møteleder før lunsj:         Egil Chr. Hoen, leder Buskerud Bondelag
Møteleder etter lunsj:     Torgny Moen, leder Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Program


