Invitasjon til fagsamling i Fjellandbruket

«Noko attat garden»
Sted: Hardangervidda Nasjonalparksenter, Skinnarbu -Tinn
Tid: mandag 24. april 2017 – kl. 10.00 - 16.00
Fylkesmannen i Telemark og Fylkesmannen i Buskerud ønsker velkommen til fagsamling. Er du ung
bonde, i overtakelse eller på en eller annen måte vurderer «nok attåt garden» så håper vi samlingen
er interessant for deg! Tema for samlingen vil dreie seg omkring kombinasjoner mellom
primærnæringa og satsinger rettet mot reiseliv, eller annet tilbud som tar i bruk gårdens ressurser på
nye eller utvidete måter. Samlet sett bidrar det til å øke attraksjonskraften i fjellområdene og gjøre
fjellandbruket synlig.
Samlingen ønsker å bidra med faglige innlegg og gi rom for gode diskusjoner omkring veivalg med
blikk på gårdens og bondens ressurser. Du får muligheter til å knytte kontakter, utveksle erfaringer
og få med noen tips og råd i løpet av dagen!
Dagen er en oppfølging av Fjellandbrukssatsingen som har pågått i perioden 2014-2016. Det har vært
årlige overføringer over jordbruksoppgjøret til satsing på tiltak og prosjekt i
Fjellandbrukskommunene i Buskerud og Telemark. Prosjektet er nå avsluttet, men det jobbes videre
med nettverket av fjellandbruksbønder. Denne samlingen er et ledd i dette. Se info på
www.fjellandbruket.no

Torgeir Straand er fra Bø i Telemark. Han er en
landbrukets «Petter Smart», spelemann og
gründer. Miljøteknologi er hans store satsing nå, og
viser oss at sunt bondevett er en av
suksesskriteriene.

Marit Røysland og
Nanfrid Ranheim
Røysland er to generasjonar på Selstali seter i
Tinn, under mektige
Gaustatoppen. Her er det
drevet turisme og seterbruk i mer enn 40 år.

Anne Guro Hommo er
masterstudent på UiO, senter for
teknologi, innovasjon og kunnskap.
Oppgaven ser på de brede verdiene i
fjellandbruket og hvilke aktører som
ligger til rette for å drive med ulik
type av landbruk i fjellområdene
Telemark og Buskerud.

Linn Jenny Bergum
Grønolen driver fjellgard ved terskelen til
Jotunheimen. På Grønolen
brukes naturen og gården
som ressurs i aktivitetsopplegg, og overnatting,
bl.a. Via Ferrata rute

Program – fagsamling i Fjellandbruket
Velkommen
10. 00 Kunnskap + sunt bondevett = ny teknologi – Torgeir Straand
10.45 Et blikk på setermiljøet i Buskerud og Telemark –
presentasjon av masteroppgave v/Anne Guro Hommo
11.30

Velsmakende varm lunsj

12.15 Bondegjest 1: Veien videre - To generasjoner på Selstali seter i Tinn
13.00 Bondegjest 2: Aktivitetstilbud og overnatting på Grønolen Fjellgard i Valdres
Pause – kringle og kaffe
Dialog økt:
14.00: Hvordan kan jeg utvikle egne og gårdens ressurser?
Åpen prat og erfaringsutveksling med deltakerne rundt bålet i steinbua
15:45: Orientering fra Villreinsenteret - mulighet for vandring i utstillinga etter samlinga
16.00 Vel hjem!
Villreinutstillinga vil også være åpen før samlingen starter og etter at programmet er ferdig samlingen dekker inngangen! Se http://nvs.villrein.no/hardangervidda-nasjonalparksenter/

Praktisk informasjon:
Hardangervidda Nasjonalparksenter ligger på Skinnarbu, Tinn kommune. Se gule sider.
Påmelding: Ingen deltakeravgift, bindende påmelding innen 7. april. Begrensete plasser!
Bruk elektronisk påmeldingsskjema på https://www.fylkesmannen.no/Telemark/
Avbestilling: Avbestillingsfrist er 18.04. Ved manglende oppmøte eller avmelding etter fristen
faktureres 200 kr pr. pers.
Overnatting: Skinnarbu Nasjonalparkhotell ligger «vegg i vegg». Overnatting kr 1100/990 m/frokost
enkelt-/dobbeltrom. Booking av rom og betaling gjøres av den enkelte, oppgi dagsamlingen som ref.
Kontaktpersoner: Ta kontakt om du har spørsmål eller annet til samlingen!
Anne Aasmundsen, fmteaas@fylkesmannen.no - 35586174/97985899
Everdien Van Weeghel, fmteewe@fylkesmannen.no – 35586261

