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HANEN



Ny sjefshane

Statsviter, restaurant og reiseliv i 
15 år: Sult og Tørst.  Hvalstrand 
bad, Kulinariske togreiser

•Etablert Bondens marked i Asker

•Barndom på seter i Vang i Valdres



Hva er HANEN ?
Næringsorganisasjon for:
• Bygdeturisme: Sygard Grytting , Sørre 
Hemsing, Gloppen hotel, Piltingrud 
gård, Stabbursnatt 

•Gardsmat: Ringi, Hardanger Saft og 
Siderfabrikk, Haugen gardsmat, 
Tingvoll ost , Hande gard

• Innlandsfiske: Aketun fisk, 
Villfisken, Femund fisk



Hva gjør HANEN ?

•Næringspolitikk: 
Emballasjesaken for drikke
• Medlemsfordeler og 
pleie: Gjensidige fordel og 
svindelsaker
• Salg og markedsføring:
Bygdeperler og NTW



Hvorfor alt dette maset om gårdsmat?

• En politisk ønsket 
utvikling de siste 25 år 

• Mangesysleriets 
tilbakekomst 
• Hente fram igjen egne 

tradisjoner
• Internasjonal trend



Penger og meldinger

Mange initiativer på
1990 tallet, men så:

Verdiskapningsprogrammet 
for mat: 

Nesten 1 mrd  over 10 år !
Mange begynte tidlig, men 

markedet kom i ikke med 
en gang!



Hvilket marked !
Mange 100 bedrifter som 

nå gjør det godt fordi:
• Markedet er der 

endelig !
• Fokus på kvalitet og 

historie
• En trend som bryter 
I igjennom 



Småskala matproduksjon noe for enhver ?

Nei, ikke for alle!
• Mye hardt arbeid og 

mange nye utfordringer

• En annen hverdag

• Mye ukjent



Kong Salomo

Kan en bli rik på
småskala mat?

Ja til en hvis grad kan 
en det,  men det vil 
kreve sitt av 
kremmerånd og 
hardt arbeid.



Men hvordan lykkes?

• Gode produkter

• Drive godt

• Finne sitt markedet 
og pleie det



Gode småskalaprodukter

• Markedspotensiale

• Kvalitet

• Historie 



Drive godt

• Forretningsplan

• Gode kalkyler

• God på salg



Finne sitt marked – ikke så lett!

• Gårdsbutikk
• Bondens marked: 
lokalt eller i Oslo
• Nærbutikken: Joker
• Deli butikker
• Restauranter og 

hoteller
• Dagligvare



En svale gjør ingen sommer …

Skal en lykkes er det lurt 
å være en del av et 
fellesskap!

• Matnettverk: for salg 
og distribusjon. 

• Rørosmat

Lett å bli ”lurt”



Lykke til !
Takk for oppmerksomheten


