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Ringvold gård
• 2 500 daa

• 249 daa fulldyrka jord

• 30 000 frukttrær

• 2200 daa produktiv skog 

Sentralt beliggende inntil E16 og 
«inngangen» til Hønefoss og Ringerike 

Nye eiere – Familien Bremnæs

Martin, Trude, Thelma (7), Mimi (5,5) og 
Tidemann (3)

Røtter fra Ringerike, ønske om å flytte tilbake 



Har vi erfaring med epleproduksjon, NEI. 

Er det en repetitiv øvelse, JA, 80 % 

Jan/febr 2022.

 Rundtur hos de 3 største eplegårder i Svelvik/ Lier

 Rundtur hos de 3 største eplegårder i Gvarv Telemark

Lærdom:

- Svelvik. Adoptert driftsform, systematikk (80%). Etablert Ringvold i App,  
Farmable. 

- Gvarv:  Adoptert utstyr, solgt og byttet 5 traktorer, 2 sprøyter, elektroniske 
sakser med batter på rygg samt epleplukkemaskin. 

- Epleplukkemasking nr 4 levert i Norge kom på Ringvold i sommer. 



Har vi erfaring med epleproduksjon, NEI. 

Er det en repetitiv øvelse, JA, 80 % 

Fast ansatt: .

Steven Stiberg Long - «Tid for Hage» og «Hagetid», TV2-

- Utdannet tre pleier .

- Jobbet i Botanisk Hage 7 år og Ullevål hageby 5 år.

- Designer hager for privat markedet.

- Hatt beskjæringskurs og fagkvelder om hagestell etc på siden. Han 
ønsker å løfte Ringvold som ett studiested for kurs og drift av hager 
også rettet mot private. 



Evaluering etter snart første driftsår.

Dagens drift og utfordringer

 Blanding av privat del og driftsdel inne på gårdstun (ca. 80 biler i snitt pr dag 
selvplukk kirsebær 2022)

 Dagens krav til sprøyting og avstander til gangfelt/bolig/aktiviteter er blitt 
strengere enn tidligere

 Kun en hovedsalgskanal Coop. I tillegg til selvplukk/gårdsbutikk

 Personalintensivt februar til mai og juli til november, ellers stille

 Fra 0-12 ansatte i løpet av året. 



Evaluering etter snart første driftsår.

 Fremtidige planer for utvikling av gården 

 For å beholde Coop-avtalen må produksjonen øke

 Personell: For å ha stabil arbeidstokk må man ha jevnere drift året rundt 
(fulltidsansatte) 

 Utstyr: For å kunne investere i riktig utstyr (eksempelvis robot) må man ha 
flatere arealer

 Ønsker å åpne gården mer for besøkende, samtidig skjerme privat del

 Mørkgonga

 Kirkeskolen



Parkering Mørkgonga

 Vi ønsker å bidra med å sikre parkering for 
turgåere til Mørkgonga

 Det er sendt inn søknad om ny avkjøring til Viken 
fylkeskommune. Videre søkes det om etablering av 
parkeringsplass til Ringerike kommune

 Stort behov for å sikre tilgjengelighet og 
trafikksikkerhet langs Åsaveien

 Ved å legge parkeringsplass vil man ha turgårere på «riktig» side 
av veien, og kortere vei opp til Mørkgonga

 Snitt telling i sommer er ca. 50 biler, vi legger opp 
til 66 plasser.



Utsnitt fra Ringblad





Kirkeskolen
Kirkeskolen er opprinnelig skilt ut fra Ringvold gård 
og det føles naturlig å tilbakeføre.

Kirkeskolen ønskes for:

• Fagsenter/kurssenter for gartneryrket

• Kurs om beskjæring trær med praksis i hagen

• Samarbeid med Åmot og andre gartnerskoler 

om utplassering, fagprøver med hagen som felt

• Annet innen frukt og bær

• Rydde opp i diesel,sprøytemidler og drift

• Privatiaere tun

• Åpne gården for «publikum»



Areal (110 daa) på østsiden av E16 ikke egnet for 
moderne produksjon: 

• Oransje og grått er for bratte helninger til drift av 

åker; ikke produktivt (se kart)

• Klipp av gress på Ringvold tar 27 timer med 
traktor. I Europa tester de nå robotklippere 

• Det meste av tiden på traktor på Ringvold brukes 
for å snu/rygge/vende. Dette sliter på maskiner 
og er dyrt i drift

Innspill kommunens arealdel 
Dødens dal – eller Ringerikes frimerke? 



Innspill til kommuneplanens 
arealdel 

Jordbruksareal, helling mellom 1:5 og 1:3

Hellingskart fra NIBIO viser at 19.3 daa har en 
helling brattere enn 1:5.



Innspill til kommuneplanens 
arealdel 

Areal (110 daa) på østsiden av E16 ikke egnet for 
moderne produksjon: 

• Sterke hellinger i motsatt retning av 

solbane(sidehelling) 

• Sterke sidehellinger som ikke gir sol etter kl 16.

• Steinholdig grunn  mot europavei med lite 

dyrkbar jord

• Kuldehull i sørlige del hvor det historisk er 

vært vanskelig drift/avling grunnet at kulden 

«legger seg» i gropa. 



Innspill til kommuneplanens 
arealdel 

Høydeforskjell på 20 meter. Svært bratt. 



Innspill til kommuneplanens 
arealdel 

Ferdigstillelse

- Rad lengde på 200-250 meter.( ref Gvarv)

- Færre drifteveier gir mer dyrkbart areal

- Minde vending/snuing/knot. Mer rasjonell drift

- Tilrettelagt for robot drift( gress)

- Mindre drifstoff og slitasje.

- Mulighet for å sette opp vilt gjerde-

- Slipper å «pumpe» vanntilførsel rundt. 



Sikkerhet?. 



Tenk større

https://www.bardsley-

england.com/

Englands nest største 

eplefarm, men mest 

lønnsomme

https://www.bardsley-england.com/


Da er dagens situasjon vurdert, hva med fremtiden



Hadeland glassverk

- besøkende; 600 000 hvert år.

- Omsetning ca 200 000 , 140 ansatte

Kistefoss

- Mai- oktober ca 100 000

Ringvold ?

- 70-80 biler hver dag i seks dager( kirsebær)

- Ca 1000 personer innom på 6 dager.

- Kundene til HG og Kistefos kjører gjennom Ringvold.

- Potensiale?, 

Hva er Ringvold 
Frukthage?



Ringvold er like kjent som Hadeland glassverk og Kistefos

- Mange vet hvor Eplehagen er. Trafikalt guidemerke

- Ringvold er lukket for folk, hvorfor ?

- Ringvold foredler ikke produktet sitt i hele verdikjeden, hvorfor?

Påstand?



Vi kan tenke som i Hardanger. https://siderruta.no/galleri/

Vi må ta del i hele verdikjeden.

Vi må bruke trær og hagen på flere måter, vi må få folk inn. 

- Ringvold kan bli ett senter for frukt og bær for Ringerike,(Kirkeskoen) 

- Ringvold kan bli ett senter for gartneryrket.( Kirkeskolen) 

- Ringvold kan igjen produsere egen juice og Cider 6% salg på gården. 

. 

Påstand?

https://siderruta.no/galleri/


Vi trenger

- Administrativ og politisk støtte for vekst. 

- Vi trenger en kommune som har lyst til å styrke landemerket sitt. 

- Vi trenger en kommune som vil satse på bær og frukt og tilleggsnæring på Ringvold.

- Politikerne må være med å sette cornerflagg/rammer så skal vi vise investeringsvilje. 

- 10  års planteplan lages i vinter med: 

- Coop, Gerd Strande, Lars fra Gvarv samt Hardanger saft og Ciderfrabrikk

- Da er det fint å ha «retningen» ift våre innspill i kommuneplan. 



Oppsummering
• Oppfylling og lage 40 mål mer dyrka mark, 5 år.

• Coop avtalen er viktig.

• Erverve Kirkeskolen for å:
• Foredle gårdens verdier fullt ut med eplejuice- og cider

produksjon, pressepleverdi øker fra 8-30 kr. 

• Kurs og fag/opplevelsessenter
for grønt miljø med Eplehagen som «praksis plass»

• Prinsipielt politisk beslutning: 

• Føre tilbake til tidligere eier  er en god politikk. 

• Støtte opp økt plassareal for videreutvikling av landbruk i 
Ringerike. 

• Etablering av parkeringsplass for turgåere ved 
Mørkgonga

.


