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Idéverksted i Østfold
– «strålende at GPS blir invitert»
Østfold Bondelag arrangerte idéverksted 1. mars i forbindelse med forprosjektet «Økt
verdiskaping grønnsaker, potet, frukt og bær». Ca. 70 personer deltok, og Morten N.
Andersen fra GPS var en av innlederne. «Det er strålende at vi blir invitert. Vår
grunnholdning er at vi i GPS, så sant det er praktisk mulig, alltid sier ja til å holde innlegg på
arrangementene til andre i landbruksfamilien. Å jobbe i tråd med vår visjon; samhold,
markedsbalanse og økt norskandel, er avgjørende for framtiden til alle i landbruksfamilien,
og en mulighet for å bevare og øke norsk produksjon», sier Morten. Produsentene har lov til å
samarbeide, uavhengig av grossist og kjedetilhørighet, om at det skal være norske
kvalitetsvarer i alle butikker, restauranter, kantiner osv. Det er dette GPS jobber med hver
dag. Morten sier ellers at han er spesielt glad for at noen tør å invitere slike som han, som
raskt kan oppfattes som en «festbrems». Vi skal spise mer grønne produkter, men
markedsadgang og markedsbalanse er helt avgjørende for å at produksjonene skal bli
lønnsomme.

Sentrale personer i arrangørstaben: fra venstre Heidi Kirkeby, Karianne Kullerud, Svend Arild
Uvaag og Berit Ullestad.
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Fra venstre: Kristian Guren og Marius Enholm

Nina Glomsrud Saxrud

Kristian Guren (produsent) delte i sitt innlegg målene hans bedrift har for vekst og
verdiskapning: «Vi ønsker gjennom en aktiv rolle i forskning, utvikling og markedsarbeid å
tilegne oss forståelse og kunnskap som gir vekst og økt verdiskapning i eget hus, men også
hos kunder og samarbeidspartnere.» Kristian snakket mye om at vi må heie på hverandre. Vi
må klappe andre på skulderen når de gjør noe bra, og vi må stå sammen om å bli bedre og
ikke prate andre ned. Videre må vi prate vår sektor opp istedenfor å prate andre sektorer ned.
Marius Enholm (produsent) sa i sitt innlegg at han ser veldig lyst på framtida; vi i
grøntsektoren har gode produkter som alle skal spise mer av.
Nina Glomsrud Saxrud, Landbruksdirektør i Oslo og Viken, oppsummerte idéverkstedet. Hun
kom med skryt til arrangøren: initiativtagere i Østfold Bondelag er det hun i sin etat har fått
beskjed om å være, nemlig «framoverlent i handlingsrommet».

Fra «aktivt idéverksted». Foran fra høyre ser vi Svend Arild Uvaag (leder Østfold Bondelag),
Einar Kristen Aas (produsent), Gerd Guren (Norsk Landbruksrådgivning),
Anders Melleby Fremmerlid (Innovasjon Norge), Jørgen Roer (produsent), Ole Konrad
Fløgstad (produsent) og Hege Aae (Fylkesmannen Oslo og Viken).
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