Akershus Bondelag, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Akershus Fylkeskommune, Oslo kommune og Innovasjon Norge
inviterer til

NYSKAPINGSKONFERANSE
i Oslo og Akershus
På Vitenparken i Ås 25. oktober 2017

TID

PROGRAMPOST

08.30

Kaffe/registrering

09.00

Åpning ved ordfører i Ås, Ola Nordal
Fra innsikt til effekt
v/Antje Gonera, seniorforsker Nofima
Om forskning, trender og innovasjon innen matproduksjon, og hva
innovasjon kan bety i praksis.

MÅL:
Konferansen skal formidle
kunnskap, spre inspirasjon og
legge til rette for nettverk, for å
se nye muligheter i eksisterende
produksjon eller for å finne
på noe helt nytt.

Hva vil forbrukerne ha? Er forbrukerne bevisste borgere eller
besatt av pris?
v/Unni Kjærnes, forsker 1 ved SIFO, Høyskolen i Oslo og Akershus
Hva ønsker forbrukerne og hva kjøper de faktisk.
Pause

MÅLGRUPPE:
Matprodusenter
– store som små.

Fra 0 til 100
v/Hilde Hammer Aukrust, Gården på Svartskog
Etter 80 år uten dyr på gården har de nye eierne på få år utviklet
en gård og en merkevare i vekst.

NB! Bindende påmelding
innen 16. oktober 2017

Om Vitenparken og NMBU

Konferansier: Gaute Grøtta Grav

PÅMELDING:

11.30

Lunsj

12.30

Alt av epler – se muligheter i egen gård
v/Tor Erling Gransæther, eier og driver av Eplegården AS
Tenk på gården din som en vanlig bedrift. Ressurser, muligheter og vilje må
til, og en levende forretningsplan.

deltager.no/participant/
arrangement.aspx?id=206518

Utdeling av bedriftsutviklingsprisen i landbruket 2017 - Oslo og Akershus
v/Per Annar Lilleng, Innovasjon Norge
Kakepause med underholdning av Gaute Grøtta Grav

Adresse:
Fredrik A. Dahlsvei 8, 1430 Ås.

Eierskap i verdikjeden – fra jord til bord på Thorbjørnrud Hotel
v/Olav Lie Nilsen, Thorbjørnrud Hotel og Øvre Kjekshus Gård
Ikke alle har et svømmebasseng å bygge om til ysteri, men det er mye
man kan gjøre for det. Olav evner å se muligheter, og deler sin filosofi.

vitenparken.no

Hvorfor er bonden viktig?
Gaute Grøtta Grav, programleder og journalist
Gaute oppsummerer dagen med inspirasjon til nytenkning.
15.00

Slutt
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Restprodukter ble til spesialitet med unik smak
v/Rune Klufterud, Bamsrudlåven og Hans Olav Bjerktvedt, Dyre Gård
To ulike produksjoner satt igjen med restprodukter for gode til å kaste.
De måtte da kunne brukes til noe?

