
 

 

 

 

 BÆREKRAFTIG TILLEGGSNÆRING PÅ GÅRDSBRUK 

For deg som driver med - eller som ønsker å starte opp med - servering, 

overnatting, opplevelser, Inn-på-tunet eller andre tjenester og produkter basert 

på lokale ressurser. Alle er velkommen, du trenger ikke å drive gårdbruk selv 

for å være med, men drive/ønske å drive i samarbeid med, eller bruke lokale 

ressurser og råvarer i din virksomhet. 

 Vi ønsker å bidra til: 

 Inspirasjon 
- Anledning til å treffe andre, utveksle erfaringer og se muligheter for deg og din 

virksomhet  

 Læring 
- Tilbud om å være med på temamøter og kurs om alt fra markedsarbeid, bruk av 

sosiale media, vertskapsrolle m.m.m.  

 Sosialt og faglig nettverk 
- Bli kjent med andre «i samme båt», en anledning til å knytte nyttige kontakter 

med andre i hele Namdalen gjennom besøk, møter, kurs og studietur. 

 

Grønne perler i Namdalen er et to-årig prosjekt med nettverkssamlinger, kurs og 

studietur til Jämtland. Det vil bli lagt vekt på mulighet til å treffe andre som du kan ha nytte 

og glede av å bli bedre kjent med, og kanskje innlede et tettere samarbeid med. Samlingene 

vil bli lagt rundt omkring i Namdalen, hos forskjellige aktører. Vi ønsker å bidra til utvikling av 

eksisterende bedrifter så vel som oppstart av nye. Du velger selv hvor mye du vil delta på. 

Prosjektet er et samarbeid mellom alle kommunene i Namdalen. Det vil bli lagt vekt på å 

samkjøre hjelpeapparatet i prosjektet – det kommunale, Innovasjon Norge, Fylkesmannen, 

Matnavet på Mære m.fl., og det vil bli mulig å møte representanter fra ulike etater og 

fagmiljø underveis. 

 



Første samling blir 27. mai kl. 10.00 – 14.15 på Namdalshagen, møterom Rian. 

Program: 

10.00  Velkommen 

Litt om prosjektet og hva som skal skje i dag ved Hege Norheim Viken og Tove Berit 

Ostad 

10.20  Hva «ligger i luften» 

Kort oppsummering av trender og hva som rører seg innen reiseliv og 

opplevelsesnæring v/Rina Skjæran 

10.40  Hvem er vi  

 Presentasjon av deltakerne 

11.30  Lunsj 

12.30 Inspirasjonsforedrag  

- Vega kystgård v/Turid Ness og Gisle Ebbesen       

http://www.vegakystgard.no/?side=hjem   Melkebønder som driver med 

overnatting og opplevelsesnæring i Vegaøyan verdensarvområde 

- Furuheim gård v/Trine Bolstad  https://www.furuheimgaard.no/                                           

Melkebonde fra Susendalen med lang erfaring med Inn-på-tunet og gårdsturisme 

13.30 Mingling og diskusjon 

Ønsker for tema vi skal ta opp på de neste samlingene. Hvem har du lyst til å 

besøke/hvor skal vi legge samlingene.... Kom med innspill! 

14.00 Oppsummering  av dagen 

 Videre program for 2019 

 

Bindende påmelding til innen 20. mai. 

 

Velkommen !! 

Hilsen  

Landbrukskontora i Namdalen og MNs Utvikling 

http://www.vegakystgard.no/?side=hjem
https://www.furuheimgaard.no/

