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like og hvordan bruk av teknologi har effektivisert jordbruket er flotte ting å dra inn i et Åpen 
Gård-arrangement. I det hele tatt finnes det få plasser hvor almennheten kan få oppleve og se 
landbruket med egne øyne som på Åpen Gård! 
 
Det er først og fremst medlemmene ute i lokallagene som har gjort at Åpen Gård er en suksess. 
Arrangementene er arbeidskrevende. Hvert år legges det ned tusenvis av dugnadstimer rundt om 
i arrangørlagene. Arrangementene er en enorm reklame for landbruket, verdt millioner av 
kroner. Åpen Gård er Bondelagets største og beste møteplass med folk flest – bruk denne 
muligheten til å fortelle hvor viktig landbruket er! 
 
Fakta om Åpen Gård 
• Arrangert siden 1988 
• Arrangert på mellom 70 og 100 gårder spredt over hele landet hvert år 
• Landets største dugnadsbaserte arrangement? 
• Mellom 50.000 og 100.000 besøkende hvert år

Åpen Gård er en svært viktig 
arena for å nå ut til befolkningen 
med gårdsopplevelser og kunnskap 
om norsk landbruk. Helt siden 
starten i 1988 har Åpen Gård vært 
en suksess. Det er lagånden som 
finnes i Bondelaget som gjør dette 
mulig. 

I tillegg til å vise fram gården og 
dyrene, er Åpen Gård en 
glimrende arena for å synliggjøre 
landbruket i en større sammen-
heng. Smaksprøver på produkter 
fra landbruket, hvordan beitedyr 
og drift holder kulturlandskap ved

Om Åpen Gård
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Informasjon til arrangører
Denne håndboka er laget for å gi arrangører av Åpen Gård gode råd til planlegging og gjennom-
føring av Åpen Gård. Håndboka og annet materiell for arrangører finnes også på bondelaget.no, 
se nettbutikken og ”Åpen Gård-arrangør” på siden ”For lokallag og tillitsvalgte”. Etter 
påmelding vil det ved behov bli sendt oppdateringer på e-post til den som står som ansvarlig for 
arrangementet. 

Hvert år blir det satt en felles dato for Åpen Gård, som regel en av de siste søndagene i august. 
Med mange arrangement på samme dato kan bl.a. markedsføringen samordnes. Nytt materiell 
blir laget for å være ferdig til fastsatt dato. Arrangement på vår og forsommer må ta utgang-
spunkt i materiell som er laget året før.

Åpen Gård 2016
I 2016 er dato for Åpen Gård satt til søndag 21. august og 28.august, vi regner med at de fleste 
arrangementene vil bli gjennomført disse dagene. Det er altså to fellesdatoer i år - dette 
gir større fleksibilitet både for arrangører og besøkende. Liste over påmeldte arrangement          
oppdateres fortløpende på www.bondelaget.no/apengard utover sommeren. Det er også på 
denne siden annen informasjon til publikum blir lagt ut. Informasjon til arrangører finnes på 
siden ”For lokallag og tillitsvalgte”, se “Åpen Gård-arrangør”.

Tema
For å ha en “rød tråd” gjennom de ulike arrangementene, stimulere til ideer for aktiviteter og 
få fram aktuelle landbrukssaker settes et felles tema for Åpen Gård hvert år. ”Norge trenger 
bonden” er årets kampanje fra Norges Bondelag - viderført fra de to siste årene - og også tema 
for Åpen Gård. Vi ønsker å vise at i tillegg til å produsere mat, bidrar hver bonde med 
sysselsetting til om lag 1,5 årsverk utenom landbruket. Ringvirkningene er store. 

Forslag til aktiviteter knyttet til dette temaet: 
• Trekk inn representanter fra lokalt næringsliv hvor landbruket er viktig
• Oppfordre besøkende til å fortelle hvorfor de trenger bonden. Ta bilde av hvorfor du trenger 

bonden, og post det på Instagram med #norgetrengerbonden.
• Materiell: Brosjyre tilknyttet kampanjen og nettsiden norgetrengerbonden.no.

Valg av gård
Åpen Gård arrangeres av lokale Bondelag, med en eller flere bønder som vertskap. Her er noe av 
det som er viktig å tenke på ved valg av gård.

Sikkerhet først
Tenk sikkerhet og arbeidsmiljø! Gården må være et sikkert sted for besøkende, arrangører og 
dyr. Les mer om sikkerhet på side 4.
 
Plass nok 
Velg en gård som har plass til det antall besøkende dere venter vil komme. Gården bør ligge slik 
at den er lett tilgjengelig med mulighet for parkering i nærheten. Den utvalgte gården bør være 
et veldrevet bruk, med en viss orden. 
 
Produksjon 
Velg gjerne en gård med husdyr, da dyr er kontaktskapere. Hvis produksjonen på gården er 
veldig spesialisert, kan andre dyreslag lånes fra naboer for anledningen. Husk avklaring med 
Mattilsynet. Åpen Gård bør ikke være en ren maskinutstilling, men vis gjerne for eksempel 
mekaniseringskjeden i en produksjon, eller effektiviseringsutviklingen de siste tiårene. 
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Informasjon fra Mattilsynet 
 
Informasjonsside: 
www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/apen_gard_og_besoksgard/ 

Framvisning av dyr 
Det er fritt fram for å vise gårdens egne dyr i forbindelse med Åpen Gård. For framvisning av 
dyr fra andre gårder, varierer reglene med dyreslag og landsdel. Ta kontakt med Mattilsynet 
lokalt. En huskeliste: 
• Sørg for lett tilgjengelige håndvasker/desinfiserende håndvask for de besøkende for å 
   forhindre smitte fra dyr til mennesker og fra mennesker til dyr. (Plakat ligger på 
   Folkehelseinstituttets nettside.) 
• For å beskytte gårdens egne dyr, bør man huske på 48-timers-regelen: Om noen har vært på 
   gårdsbesøk eller vært på gård i utlandet, bør det gå minimum 48 timer før de har kontakt med 
   husdyr i Norge. Om vedkommende kommer fra et område med alvorlig smittsom dyresykdom,
   bør det gå minimum 72 timer. 
• Dersom de besøkende skal inn i husdyrrom, er fotbad eller skoovertrekk et minimum! Helst bør
   det også være overtrekksklær. Skoovertrekk finnes på apotek. (Tine og Nortura kan være 
   behjelpelig med utstyr.) 
• Det er ikke tillatt å servere melk direkte fra gårdstank, verken som smaksprøver eller til bruk i 
   mat som selges. 
 
Salg av mat 
Tidligere har det vært meldeplikt til Mattilsynet for kortvarig omsetning av mat/næringsmidler. 
Denne meldeplikten har nå falt bort for den typen enkel mat som serveres på Åpen Gård. 
Arrangør må likevel holde seg til Mattilsynets hygieneregler – her er en huskeliste: 
 
• Legg spiseplassen vekk fra dyrene. 
• De som håndterer næringsmidler må ha egen 
   håndvask separat fra publikum. 
• Alt utstyr som benyttes må være rent. 
• Alle produkter som selges/omsettes skal være 
   produsert i en virksomhet godkjent av 
   Mattilsynet. Salg/omsetning av mat produsert 
   i privat kjøkken er ikke tillatt. 
• Innredning og utstyr som kan komme i kontakt 
   med næringsmidler skal ha glatte overflater 
   som er hygieniske og lette å rengjøre. 
• Varm mat skal oppbevares ved 60 °C eller 
   varmere. 
• Kjølevarer skal holde temperatur mellom 
   -1 og +4 °C. Fryste varer skal holde temperatur på -18 °C eller kaldere. 
• Næringsmidlene skal være skjermet fra omgivelsene slik at faren for forurensning reduseres. 
• Produktene må plasseres minst 60 cm over bakken og være overdekket med presenning, 
   parasoll eller lignende. 
• Det må finnes et tilstrekkelig antall søppelkasser i tilknytning til matlaging og servering. 
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Sikkerhet og forsikring

Norges Bondelag har avtale med Gjensidige om forsikring av Åpen Gård. Forsikringen omfatter 
ansvarsforsikring, husdyrforsikring for husdyr og hester som er lånt inn i forbindelse med 
arrangementet. Ulykkesforsikring for personer som besøker Åpen Gård dekkes også. Norges 
Bondelag betaler premie og egenandeler. Denne forsikringen gjelder i tillegg til de forsikringer 
vertsgården har fra før. Informasjonsbrosjyre sendes påmeldte arrangører og finnes på 
bondelaget.no. 

Kontaktperson i Norges Bondelag når det gjelder forsikringer: Pål-Arne Oulie, tlf: 482 40 607 / 
pal.arne.oulie@bondelaget.no. 
 
Når vi inviterer mange til å besøke gården, er det viktig å fjerne eventuelle farer. 
Norsk Landbruksrådgivning HMS (tidligere Landbrukets HMS-tjeneste) kan med fordel benyttes til 
en sikkerhetsgjennomgang på gården i forkant av arrangementet.
 
Det er to mulige opplegg: 
1. HMS-kurs. Sjekk hvor mange i lokallaget/ arrangementskomiteen som har gjennomført HMS-
kurs (”Praktisk HMS-arbeid”). Dersom det er flere bønder i arrangementskomiteen som ikke har 
gjennomført HMS-kurs er det en svært god ide å holde et ordinært ordinært kurs i 
”Praktisk HMS-arbeid” og legge praksisdelen av kurset til gården der det skal være Åpen Gård. 
På denne måten får alle nødvendig og dokumentert kompetanse, og arenaen for Åpen Gård får 
en HMS-gjennomgang. 
Om kurset: www.lhms.no/kurs/detalj/praktisk-hms-arbeid. Kursdeltakerne bør betale for 
kurset (det er krav om HMS-kurs for bønder, og gjennomført kurs gir rabatt på landbruks-
forsikringen).
 
2. Sikkerhetsgjennomgang på gården der det skal arrangeres Åpen Gård. Norges Bondelag 
formidler støtte til et begrenset antall ”sikkerhetsgjennomgang på gården der det skal være 
Åpen Gård”, gjennomføring som praksisdelen for HMS-kurset. 
Kostnader: Det gis støtte på inntil kr 3000 til sikkerhetsgjennomgang (enkel rapportering).
 
Ingen av oppleggene krever medlemskap i NLR HMS (tidligere Landbrukets HMS-tjeneste), men 
kurset er rimeligere for de som er medlemmer. 

Kontaktperson i Norges Bondelag når det gjelder HMS og ønske om sikkerhetsgjennomgang: 
Inger Johanne Sikkeland, tlf: 414 14 983 / inger.johanne.sikkeland@bondelaget.no. 
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Tips for planlegging og arbeidsfordeling 
 
Forslag til forskjellige arbeidsområder 
som kan fordeles: 
• Sekretariat og økonomi 
• Markedsføring 
• Servering 
• Aktiviteter 
• Presentasjon av gården og landbruket 
• Sikkerhet og sanitær 
• Trafikk og samband 
 
Noen må “styre” 
En person, som for eksempel også kan 
være sekretær, koordinerer alle 
arbeidsområder. 
 
Intern informasjon 
Sørg for referat fra planleggingsmøter og at alle som er med i planlegging og gjennomføring 
vet hva de skal gjøre. Husk også samarbeidende organisasjoner, som bygdekvinnelag, 
bygdeungdomslag og 4H-klubb. 
 
Økonomi 
Sett opp et enkelt budsjett på forhånd der utgiftene ikke er større enn inntektene. Finn 
inntektsmuligheter, vær kreative! Unngå inngangspenger men bruk derimot kiosk og salg av 
landbruksvarer som grønnsaker, honning og lignende som inntektskilde. Skal Åpen Gård være 
et underskuddsforetak som dekkes økonomisk fra annet hold, skal det være et bevisst valg. 
Det enkleste prinsippet er at regnskapet “skal gå i null”. 
 
Oppsummering 
Sørg for at det blir gjort en oppsummering umiddelbart etter arrangementet, slik at viktige 
ting ikke blir glemt. Oppsummeringen kan for eksempel skje ved at dugnadsgjengen i hvert 
arbeidsområde skriver ned sin del. Rapportene samles inn av sekretæren, og brukes ved 
lignende anledninger senere. 
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Materiell til Åpen Gård 
 
Materiellpakke til arrangør 2016

Alle arrangører får tilsendt følgende fra Norges Bondelag
i løpet av juni/juli (Arrangerer man Åpen Gård på våren 
eller forsommeren vil man motta pakka før og i tide til 
arrangementet, så lenge man melder seg på før 15.april):

Alle:
Brev
Håndbok Åpen Gård
Brosjyre Arrangementsforsikringer
Info om/skjema for bestillinger til engrospris hos TINE
1 rull  Klistremerker Åpen Gård / Open Gard
3 stk   Veiviserplakat Åpen Gård / Open Gard
5 stk  Oppslagsplakat Åpen Gård / Open Gard
5 stk  Stolpeplakat Åpen Gård / Open Gard

Mindre enn 500 besøkende: 
12 stk rød t-skjorte Åpen Gård (M/L/XL - 4 av hver)

500-1000 besøkende: 
18 stk rød t-skjorte Åpen Gård (M/L/XL - 6 av hver)

Mer enn 1000 besøkende: 
24 stk rød t-skjorte Åpen Gård (M/L/XL - 8 av hver)

Arrangører som ønsker en annen sammensetning i størrelsene på t-skjortene, kan legge inn en 
bestilling på disse her i nettbutikken innen 1.juni (har man ikke lagt inn bestilling til da, vil vi 
sende standardpakka som beskrevet over). Bestiller man flere t-skjorter enn det totale antallet 
som er oppgitt for sin arrangementsstørrelse, blir man fakturert for de man bestiller i tillegg. 
Merk at man kun legger inn bestilling på t-skjorter - klistremerker og plakater får man 
automatisk i det oppgitte antallet (Ønsker man flere klistremerkeruller og/eller plakater enn 
det som er oppgitt, bestiller man det)

Materiell til nedlasting

På bondelaget.no under ”For lokallag og tillitsvalgte” og ”Åpen Gård – arrangør” finnes 
materiell til nedlasting: 
• Åpen gård-logoen 
• Spørsmål til natursti 
• Diplom 
• Lenker til Mattilsynet m.fl.

TINE og Nortura 
 
TINE, Nortura og Landkreditt Bank sender ut diverse artikler som kan brukes som premier under 
arrangementene. Artiklene fra Landkreditt Bank kommer i materiellpakka fra Norges Bondelag, 
artiklene fra Nortura og TINE kommer i egen forsendelse.
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Materiell fra nettbutikken

Arrangører av Åpen Gård kan også bestille materiell i nettbutikken på bondelaget.no. Bestill 
helst materiellet innen 1. juni, for at ekspedisjonen i Bondelaget skal rekke å få alt ut 
før sommerferien. Husk å skrive dato for arrangementet på bestillingen. Mye av materiellet er 
gratis. Arrangør av Åpen Gård belastes ikke for porto og ekspedisjonsgebyr. Aktuelt materiell: 
 
Varegruppe Åpen Gård: 
• Åpen Gård – Klistremerke (ruller med 100 merker) 
• Åpen Gård – Veiviserplakat
• Åpen Gård – Oppslagsplakat   
• Åpen Gård – Skyggelue 
• Åpen Gård – Stolpeplakat 
• Åpen Gård – T-skjorte (svart og rød) 
 
Varegruppe Materiell for barneskolen: 
• Her finner dere bl.a. sprelledyr og mange gratis barnehefter som kan deles ut på 
   arrangementet. Velg hefter ut fra gårdens produksjon. I nettbutikken er det mulig å bla i
   PDF-versjon av heftene. 
 
Varegruppe Kunnskapsmateriell: 
• Brosjyren ”Hvorfor produsere mat i Norge?” gir en god innføring i sammenhengene i 
   landbrukspolitikken. Bokmål og nynorsk. Andre brosjyrer i denne varegruppa er også aktuelle.
 
Varegruppe Bekledning: 
• Her finner dere bl.a. antrekk med BONDE på, kjeledresser og kokkeforklær til servering. 
 
Varegruppe Plakater: 
• Åtte ulike plakater med fakta om ulike produksjoner (”Her dyrkes..”).
   Plakat “Kjærlighet til norsk mat” med plass til egen tekst.

Varegruppe Organisasjon:
• Informasjonsbrosjyre om Norges Bondelag

Varegruppe Velg landbruk:
• Materiell om landbruksutdanning, blant annet heftet “Velg Landbruk - En utdanning for deg?”

Varegruppe Medlemskap og verving:
• Vervebrosjyrer for personlige medlemmer, ungdomsmedlemmer, bruksmedlemmer og        

brosjyre med oversikt over medlemsfordelene i Norges Bondelag, med mer. 
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Natursti Natursti er et godt utgangspunkt for å presentere fakta på en 
informativ og god pedagogisk måte. Personer som forteller og svarer 
på spørsmål er viktigere enn tekstplakater.  
 
På siden for arrangører på bondelaget.no ligger to naturstier som 
er oppdaterte i 2013. (lagre som “Nytt dokument” for å legge 
inn lokale spørsmål). 
Materiellet finnes på nynorsk og bokmål. 

Aktiviteter for alle Lag aktiviteter som mange besøkende kan delta i. Tenk på hvem som 
kommer når dere planlegger aktivitetene. Det bør være noe for en 
hver smak og for en hver alder. 

Høyhopping En sikker vinner! Husk at det bør være voksne til stede hele tiden, at 
avspranget ikke må være for høyt, og at høyet som blir brukt er 
uegnet til fôr etterpå. 

Plukk poteter Sett noen rader med tidligpoteter nær tunet, og la de besøkende ta opp 
sine egne poteter, som de kan få eller kjøpe. Det er stor stas å servere 
selvplukkede poteter! Husk poser å ha potetene i. 

Snekring Snekring av verktøykasser eller fuglekasser. Kapp opp materialene på 
forhånd. Husk spiker. 

Vedkløyving Huggestabbe, øks og ferdig kappede stokker gjør vedkløyving til en fin 
aktivitet. 

Lekemuligheter Sandkasse og tråtraktorer er alltid populært. 

Dyr Melking for hånd er en opplevelse for de som ikke har prøvd det før. 
Ridning og kjøring med hest er alltid populært. 

Lag smør eller 
eggedosis 

Barna kan lage smør selv med fløte i et lite syltetøyglass. Ristes til 
fløten stivner. Test på forhånd for å se hvor lang tid det tar. Med 
hjulvisp kan barna lage eggedosis selv, og smake etterpå. 

En flink forteller Få en flink forteller til å lage eventyrstund for barna. Dette bør være 
på et sted hvor en kan sitte uforstyrret. 

Plant et tre Sørg for granplanter og plantehakker og anvis et sted. Kanskje i 
samarbeid med Skogeierlaget? 

Publikum på 
sykkel 

Opplys på forhånd om at det vil bli trekning av en sykkel eller 
sykkelutstyr for alle som kommer til Åpen Gård med sykkel. Dette kan 
for eksempel skje i samarbeid med en lokal sykkelforhandler. På store 
arrangementer kan dette også betyr at parkeringsplassen kan 
begrenses hvis mange kommer på sykkel. 

For voksne Lag også aktiviteter for voksne! Melkespannkasting, hesteskokasting, 
steinflytting, "sterk mann/dame-konkurranse" eller lignende. Husk 
premier. Det kan være bra med noe om landbruk å lese på mens barna  
leker. Heftet ” Hvorfor produsere mat i Norge” er fint her. 

Landbrukspolitisk 
hjørne 

Spørsmålene om sammenhengene i landbruket kan være mange. Få 
en kunnskapsrik person til å prate om og svare på spørsmål om 
landbruk, politikk, produksjon, etc. 
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Samvirkeprodukter 
 
Tine og Nortura er Åpen Gårds samarbeidspartnere, og melke- og kjøttprodukter som tilbys 
på Åpen Gård skal være fra Tine og Nortura. 
 
Nortura:  Avhengig av arrangementets antatte størrelse refunderer Nortura fra kr. 1000 –  
kr 3.000 for hvert arrangement som har kjøpt Nortura-produkter til bruk på Åpen Gård. Dere 
kjøper selv varer i butikk og sender kopi av kvittering til bondelagets fylkeskontor innen 1. 
september. Fylkeskontoret administrerer refusjonen. 
 
Tine tilbyr varer til engrospris. Varer kan bestilles for levering til nærbutikken eller direkte på 
gården – benytt tildelte bestillingsskjema. Tine har også kjølebrønner til utlån noen steder – 
fylkeslaget vet mer om dette. 
 
Kaffe og te 
På alle Åpen Gård-arrangement serveres det importerte landbruksprodukter, nemlig kaffe og 
te. Vi oppfordrer til bruk av Fairtrade-merka produkter der det er mulig. Fairtrade er ei 
internasjonal merkeordning som garanterer at småbønder og plantasjearbeidere i 
utviklingsland får tryggere arbeidsvilkår og bedre priser for sine produkter. Norges Bondelag er 
en av stifterne av Fairtrade Norge, som administrerer merkeordninga her. 
På  www.fairtradenorge.no finnes oversikt over produkter og salgssteder. 
 
 

Tips til aktiviteter 
 
På Åpen Gård ligger alt til rette for å ha både morsomme og lærerike aktiviteter. Den 
informasjonen som huskes best er den en selv har deltatt i. 
 

Fortell om gården Sett opp plakat som forteller om hva som dyrkes på gården, areal, og 
hvem som bor der. Tegn et kart over gården, slik at de besøkende har 
noe å orientere seg etter. Ta også med noe om gårdens historie.  
 
Lag plakater i tilknytting til det man kan se ulike steder på gården. 
Se "Produktene fra gården" på neste side. Skriv kort tekst på plakatene.  
Inntrykkene på en Åpen Gård er mange og folk tar seg sjelden tid til å 
lese lange forklaringer. 
 

                                          Ha et lite lager av blanke plakater i reserve. Det dukker alltid opp et 
                                          informasjonsbehov. 
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Inntrykkene på en Åpen Gård er mange og folk tar seg sjelden tid til å 
lese lange forklaringer. 
 

                                          Ha et lite lager av blanke plakater i reserve. Det dukker alltid opp et 
                                          informasjonsbehov. 
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Vis fram 
effektiviseringen 

De fleste deler av landbruket har vært gjennom en rivende teknologisk 
utvikling og effektivisering de siste tiårene. Radiobjeller for sau, 
innmelding av slakt på internett, etc er mer representativt enn 
”gammelteknisk forening.” Vis fram moderniseringen fra for eksempel 
den gang vi melka for hånd, med separator til ulike generasjoner av 
melkemaskiner og evt melkerobot. 

Produksjon Merk teiger i nærheten av der folk vil ferdes med korte forklaringer på 
det som dyrkes der, om hvilket arbeid som er lagt ned og om 
produksjonsmengde. Bruk plakatene ”Her dyrkes..” (åtte ulike 
produksjoner) som kan bestilles i nettbutikken. Man kan eventuelt føye 
til lokal tilleggsinfo. 
 Vis fram 

maskinene 
Maskiner og utstyr kan stilles opp slik at folk kan se. Forklar kort på en 
plakat hva utstyret kalles, når det brukes og hva det brukes til. Vis 
gjerne redskap i mekaniseringskjede fra jordbearbeiding til høsting. 
OBS: Landbruksredskap er ikke klatrestativer! Det går likevel an å la 
unger sitte på en traktor som står stille (uten nøkkel), under tilsyn. 

Vis fram dyr Sørg for godt med plass til dyrene slik at de ikke stresses unødig. Dyr 
som er med på Åpen Gård bør også være vandt til folk.  Å vise 
fram dyr fra andre gårder, krever tillatelse fra Mattilsynet. 

Fortell om fôr Vis fram en dagsrasjon fôr og vann og produksjon for en dag eller 
periode for ei ku, en sau, en geit, en høne eller en gris. For eksempel 
en dagsproduksjon melk i form av melkekartonger satt etter 
hverandre på et bord eller en årsproduksjon ull i en haug. For de fleste 
sier dette mer enn en plakat om fôrenheter, proteinforbindelser, 
næringsopptak og avdrått. Husk å ta med en dags gjødsel og hva det 
kan brukes til. 

Veterinæren Kanskje kan veterinæren være til stede noen timer og svare på 
spørsmål fra de besøkende? 

Produktene fra 
gården 

Noen steder er kornet modent. Er det ei mølle som kan brukes på 
eiendommen eller finnes det ei motordrevet, flyttbar mølle i bygda? 
Salg av nymalt hvetemjøl i en-kilos poser kan være en måte å få inn 
penger på også. 

Næringsutvikling 
og bygdeutvikling 

Norsk landbruk er mer enn råvare. Åpen Gård er en fin anledning 
til å presentere gode eksempler på næringsutvikling og 
verdiskapning i landbruket. Noen lokale småskalaprodusenter som 
kan selge sine varer? 
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Natursti Natursti er et godt utgangspunkt for å presentere fakta på en 
informativ og god pedagogisk måte. Personer som forteller og svarer 
på spørsmål er viktigere enn tekstplakater.  
 
På siden for arrangører på bondelaget.no ligger to naturstier som 
er oppdaterte i 2013. (lagre som “Nytt dokument” for å legge 
inn lokale spørsmål). 
Materiellet finnes på nynorsk og bokmål. 

Aktiviteter for alle Lag aktiviteter som mange besøkende kan delta i. Tenk på hvem som 
kommer når dere planlegger aktivitetene. Det bør være noe for en 
hver smak og for en hver alder. 

Høyhopping En sikker vinner! Husk at det bør være voksne til stede hele tiden, at 
avspranget ikke må være for høyt, og at høyet som blir brukt er 
uegnet til fôr etterpå. 

Plukk poteter Sett noen rader med tidligpoteter nær tunet, og la de besøkende ta opp 
sine egne poteter, som de kan få eller kjøpe. Det er stor stas å servere 
selvplukkede poteter! Husk poser å ha potetene i. 

Snekring Snekring av verktøykasser eller fuglekasser. Kapp opp materialene på 
forhånd. Husk spiker. 

Vedkløyving Huggestabbe, øks og ferdig kappede stokker gjør vedkløyving til en fin 
aktivitet. 

Lekemuligheter Sandkasse og tråtraktorer er alltid populært. 

Dyr Melking for hånd er en opplevelse for de som ikke har prøvd det før. 
Ridning og kjøring med hest er alltid populært. 

Lag smør eller 
eggedosis 

Barna kan lage smør selv med fløte i et lite syltetøyglass. Ristes til 
fløten stivner. Test på forhånd for å se hvor lang tid det tar. Med 
hjulvisp kan barna lage eggedosis selv, og smake etterpå. 

En flink forteller Få en flink forteller til å lage eventyrstund for barna. Dette bør være 
på et sted hvor en kan sitte uforstyrret. 

Plant et tre Sørg for granplanter og plantehakker og anvis et sted. Kanskje i 
samarbeid med Skogeierlaget? 

Publikum på 
sykkel 

Opplys på forhånd om at det vil bli trekning av en sykkel eller 
sykkelutstyr for alle som kommer til Åpen Gård med sykkel. Dette kan 
for eksempel skje i samarbeid med en lokal sykkelforhandler. På store 
arrangementer kan dette også betyr at parkeringsplassen kan 
begrenses hvis mange kommer på sykkel. 

For voksne Lag også aktiviteter for voksne! Melkespannkasting, hesteskokasting, 
steinflytting, "sterk mann/dame-konkurranse" eller lignende. Husk 
premier. Det kan være bra med noe om landbruk å lese på mens barna  
leker. Heftet ” Hvorfor produsere mat i Norge” er fint her. 

Landbrukspolitisk 
hjørne 

Spørsmålene om sammenhengene i landbruket kan være mange. Få 
en kunnskapsrik person til å prate om og svare på spørsmål om 
landbruk, politikk, produksjon, etc. 
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Markedsføring og pressearbeid

Mål 
• Skape medieoppmerksomhet om Åpen Gård. 
• Skape interesse for å besøke Åpen Gård. 
• Vise hva norsk landbruk betyr for lokalsamfunnet. 
 
Målgrupper 
• Barnefamilier 
• Opinionen/forbrukere 
 
Utfordringer 
• Åpen Gård omtales som en hyggelig dag på en 
   gård og det er positivt. Samtidig ønsker vi å bruke 
   denne dagen til å fortelle mer om hva norsk 
   landbruk er og betyr. 
 
Det er viktig med god omtale av Åpen Gård i 
mediene både på forhånd og i etterkant. Den 
jobben dere gjør overfor de lokale mediene, 
er svært viktig. Under finner dere noen gode tips og råd for dette arbeidet. Om dere klarer 
å få media til å ha forhåndsomtale av arrangementet er dette mye mer effektivt enn 
en annonse samme sted! 

Vær målbevisst, tenk først på hvem dere vil ha som besøkende på Åpen Gård. Tenk deretter 
igjennom hvordan og hvor dere kan nå dem med informasjon. 
 
Kontakt med medier 
Informer presse og andre medier i god tid. Be inn lokal presse til en pressefrokost eller som 
tilskuer til en dugnad på vertsgården et par uker før arrangementet. Husk også å ta kontakt 
med lokale radio og tv-stasjoner. Hvor vellykket mediearbeidet er, avhenger bl.a. av hvilke 
journalister dere kommer i kontakt med. I tillegg ønsker vi å fortelle hvorfor Norge trenger 
bonden. Vi bønder produserer maten du spiser, og gir grunnlag for arbeidsplasser i nærings-
middelindustri, og små- og store bedrifter - som veterinærer, regnskapsførere, elektrikere og 
mange flere (Kom gjerne med eksempler på hvor gården leverer sin produksjon).
 
Gjennomtenkte planer og grundig forberedelse er imidlertid viktig og gir større muligheter 
for å nå fram. Forbered gjerne fakta om landbruket i kommunen og inviter med politikere for å 
kommentere landbrukets betydning i lokalsamfunnet. En god blanding av fakta og hyggelige 
opplevelser gir gode oppslag. 

Sosiale medier
Spesielt Facebook og Instagram er gode kanaler for å spre informasjon om et Åpen Gård-
arrangement til almennheten. På facebook kan det være effektivt å opprette et arrangement 
med tid, sted, beskrivelse av hva man kan oppleve på arrangementet og legge ut bilder fra 
gården. Spesielt effektivt er det om man gjør dette i god tid før arrangementet, gjerne så 
snart man vet at man skal arrangere det. Så bør man følge opp arrangementet med å legge ut 
meldinger og gjerne lage et fotoalbum knytta til arrangementet der man legger ut nye bilder av 
det som skjer på gården. En melding som “I dag har Dagros fått kalv - møt kalven på Åpen Gård 
24.august!” sammen med bilde av den nyfødte vil temmelig sikkert slå an.
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hOPP!: Loise (3) og storebror Lui (7) Østerbø koser seg i høyet på Åpen Gård. fOtO: synne eggum myrvang

Loise (3) og Lui (7) 
Østerbø er hoppende 
glade for Åpen gård. 
De er bare to av drøyt 
700 som tok turen til 
gårds i helgen.
Synne eggum myrvang
redaksjonen@jarlsbergavis.no
33099001

hIllestaD: På Løken gård hos 
Espen og Anne Beate Finden 

var det på søndag Åpen gård. 
Og for en suksess det ble for ek-
teparet og Botne og Hillestad 
Bondelag. Det var til tider svært 
folksomt på gårdstunet i Hille-
stad.

– Sist gang Åpen gård ble ar-
rangert her, var første gang vi 
hadde Åpen gård i det hele tatt. 
Det var i 1990, forteller Jan Egil 
Sølvernes, leder i Botne og Hil-
lestad Bondelag. 

Sammen med bygdekvinne-
laget står de for arrangementet 

hvert år. Med seg på laget har de 
også bygdeungdomslaget. 
Hvilken gård som er vertskap 
varierer fra år til år. 

superstas med dyr
Blant de 100 storfedyrene som 
finnes på gården, er det også 
andre dyr som har blitt lånt inn 
for dagen. 

Ender, kaniner og griser blant 
annet. Celine Solberg Akselsen 
har med seg ponnien Ljungen 
Comet, og alle som ønsket fikk 

"
Kuene er ikke 
skumle i det hele 
tatt!

tObIas august lIset  
Og PatrIk stenstrøm melanD
Besøkende på Åpen gård

ri på den. Lille Adelén Øvereng 
Skog (15 måneder) står og kik-
ker nysgjerrig på endene. 

Hun har sitt første møte med 

mange av dyrene denne dagen. 
– Det er første gang vi er på 

Åpen Gård, og det er så stas 
med alle dyrene, forteller mam-
ma Ramona. De tok turen fra 
Tønsberg til Hillestad. 

traff spikeren på hodet
En storfavoritt blant aktivitete-
ne for de større barna var fugle-
kassesnekring. 

Her bisto bygdeungdomme-
ne med god hjelp, og medlem 
Gjert Marius Meland (24) tipper 

700 kOm På gårDsbesøk I hIllestaD: 

bare gøy på gårdsbesøk

mye fOlk: Over 700 personer fant veien til Løken gård i Odderudveien i Hillestad under årets Åpen Gård. fOtO: synne eggum myrvang
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herJer I FJØset: – Kuene er ikke skumle i det hele tatt, er Tobias 
August Liset (6) og Patrik Stenstrøm Meland (7) enige om. 

tok runden: Harald Lie, nestleder i Bondelaget i Vestfold 
besøkte flere av Åpen Gård arrangementene.

700 kom på gårdsbesØk I hIllestad: 

bare gøy på gårdsbesøk
det ble snekret omkring 150 fu-
glekasser. 

Brødrene Karter (6) og Kar-
son (4) Kuhlmeyer var blant de 
mange som snekret. Fuglekas-
sene deres skal henges opp på 
familiens hytte, fortalte brødre-
ne. Ellers er å hoppe i høyet en 
kjent klassiker og favoritt for 
barna.

Vellykket dag på gården
– Vi er kjempefornøyde, både 
bondelaget og bygdekvinnela-

get, oppsummerer Sølvernes. 
– Ingen kom til skade, og det 

lille regnet som kom ødela ikke 
noe særlig.

Han er også imponert over 
langveisfarende fra Tønsberg 
og Nøtterøy som kom til Hille-
stad fremfor å dra på Åpen gård 
på Jarlsberg hovedgård. Drøye 
700 mennesker kom på besøk 
oppdaterer han Jarlsberg dagen 
etter arrangementet. Det er 100 
flere enn han antok på søndag. 

Vel blåst!

"
Vi er kjempe-
fornøyde, både 
bondelaget og 

bygdekvinnelaget.
Jan egIl sØlVernes
Leder Botne og Hillestad Bondelag

 tIl hytta: Karter (6) og Karson (4) Kuhlmeyer har snekret fuglekasser til hytta.



På Instagram kan man opprette en #hashtag for sin Åpen Gård og legge ut bilder både før og 
under arrangementet.

Å få spredd arrangementet eller hashtagen man oppretter på sosiale medier er alfa omega for 
å lykkes. Her er det om og gjøre å bruke kontaktnettet til hele lokallaget og gjerne få hjelp fra 
fylkeskontoret. 
 
Invitasjoner 
Inviter gjerne kjente personer f.eks. til åpningen av arrangementet. Det kan være alt fra 
lokalpolitikere til mennesker som ser verdien av norsk landbruk - kokker, noen innen reiselivet 
etc. - personer som kan knyttes til årets tema for Åpen Gård er veldig fint å dra med! 
Inviter også gjerne tillitsvalgte i fylkesstyret eller sentralt i Bondelaget som kommer fra 
området. Fortell pressen hvem som kommer, måtte det være en barnehage, en kokk, et 
regjeringsmedlem eller en lokalpolitiker. 
 
Kontaktperson for presse 
Finn en talsperson i lokallaget eller i arrangementskomiteen som tar seg av mediene. 
Det gjelder både i forkant av og under arrangementet. Det er god service overfor 
journalistene og greit å vite for arrangørene at journalistene blir tatt hånd om. 

Kommunikasjon ved ulykker
Det er svært viktig å tenke gjennom hva man gjør og sier hvis det skjer en ulykke på Åpen Gård. 
Hvem som tar seg av media i slike tilfeller er aller viktigest å få klarlagt. Lokallagsleder og 
fylkesleder er naturlige talspersoner og er det en svært alvorlig ulykke kan det være aktuelt 
å involvere lederen i Norges Bondelag. Her er det viktig å ikke spekulere i hva som kan være 
årsaken til ulykken!

Aktuelle spørsmål Bondelaget kan bli stilt i slike saker er:
• Hvor alvorlig ser dere på denne saken?
• Hvilken hjelp kan dere tilby?
• Hva har dere gjort for å forebygge en slik situasjon? 
• Hva vil dere gjøre for at noe lignende ikke skal skje igjen? 

Annonsering
Flere av fylkeskontorene setter inn felles annonse for Åpen Gård i de større avisene i fylket.
Hvis dere ønsker å sette inn egen annonse, ta kontakt med fylkeskontoret for å samkjøre 
annonseringen.

Gjør arrangementet kjent:
• Sett opp plakater med program på plakattavla på nærmeste handelssenter og butikker og 
   kafeer.
• Sett opp skilt/banner til gården og gjerne på låven eller annet synlig sted på gården en ukes
   tid før arrangementet.
• Send et invitasjonsbrev eller sett opp en plakat i barnehagene i området. Har skolen startet
   for høsten, send invitasjon dit også.
• Å kopiere opp lapper som kan legges i postkassene i boligfeltene i nærområdet, er en effektiv
   måte å oppnå kontakt direkte med publikum.

Bruk Åpen Gård-profil
Bruk Åpen Gård-logo på plakater, materiell og i annonser. Logo finner dere på 
bondelaget.no – ”For lokallag og tillitsvalgte” – ”Åpen Gård - arrangør”
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Servering 
 
Åpen Gård-kiosk 
Lag et serveringssted eller kiosk med muligheter for de besøkende til å kjøpe forfriskninger, 
kaffe og annet. Kanskje kan en finne et eget navn på gårdens kafé? 
 
Selg gjerne mat, grillede koteletter, pølser, rømmegrøt, lokale retter, osv. Det er viktig med 
god kvalitet på varene som selges, riktig temperatur, gjennomstekt/varmet osv. 
Prisene bør være tilnærmet vanlige kioskpriser. Kiosken er en viktig inntektskilde. 
 
Andre ting man bør tenke på:
• Noe å sitte på: Bord og stoler eller kanskje krakker og benker kan lånes fra forsamlingshus. 
• Engangsartikler: Bruk engangskrus, -tallerkener og -bestikk som har en viss kvalitet. 
• Nok strøm: Sørg for at det er nok elektrisitet tilgjengelig og riktige kontakter til innlånte 
   kjøledisker osv. Kokeplater tar mye strøm! 
• Hvor mye mat? En Åpen Gård med 1000 besøkende i godt vær kan fortære: 200 liter kaffe, 
   350 vaffelplater, 250 pølser, 275 yoghurt og saftbegre, 175 is. 

Samvirkeprodukter 
Tine og Nortura er Åpen Gårds samarbeidspartnere, og melke- og kjøttprodukter som tilbys 
på Åpen Gård skal være fra Tine og Nortura (Gilde/Prior). Lokal småskalamat er også greit å 
tilby, men kjøttprodusenter bør ha avtale med Nortura. 
 
Nortura: Avhengig av arrangementets antatte størrelse refunderer Nortura en viss sum for hvert 
arrangement som har kjøpt Nortura-produkter til bruk på Åpen Gård. Dere kjøper selv varer i 
butikk. For å forenkle refusjonen i forhold til tidligere år trenger man ikke sende inn 
kvitteringer - refusjonen blir gjort direkte fra Norges Bondelag. Ta likevel vare på kvitteringene 
i tilfelle disse trengs i ettertid. 
 
Tine tilbyr varer til engrospris. Varer kan bestilles for levering til nærbutikken eller direkte på 
gården – benytt bestillingsskjema (blir tilsendt arrangør, ligger også på nettsidene for Åpen Gård 
på bondelaget.no). Tine har også kjølebrønner til utlån noen steder – fylkeslaget vet mer her. 
Bestillingsskjema og kontaktopplysninger blir sendt til påmeldte.

Kaffe og te 
På alle Åpen Gård-arrangement serveres det importerte landbruksprodukter, nemlig kaffe og 
te. Vi oppfordrer til bruk av Fairtrade-merka produkter der det er mulig. Fairtrade er ei 
internasjonal merkeordning som garanterer at småbønder og plantasjearbeidere i utviklingsland 
får tryggere arbeidsvilkår og bedre priser for sine produkter. Norges Bondelag er en av stifterne 
av Fairtrade Norge, som administrerer merkeordninga her. På www.fairtradenorge.no finnes 
oversikt over produkter og salgssteder.
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Sanitær, avfall og parkering 
 
Toaletter nok: Sørg for at det finnes godt merkede toaletter på stedet. 
 
I tilfelle regnvær: Planlegg hvor folk skal oppholde seg hvis det brått kommer et regnvær. Ha 
presenninger tilgjengelig for sikkerhet skyld. 
 
Husk brannfaren: Ha alltid brannslukningsutstyr lett tilgjengelig, og særlig i nærheten av åpen 
ild (ved grillen osv.). Sørg for at telefonnummer til brannvesen, ambulanse og lege er lett 
tilgjengelig, gjerne slått opp på veggen i en alltid bemannet “sikkerhetssentral”. 
 
Førstehjelp: Førstehjelpsutstyr skal være lett tilgjengelig. Ta kontakt med et førstehjelpekorps 
som kan være tilstede hele tiden under arrangementet.  
 
Søppelkasser: Sett ut søppelkurver eller plastsekker. 
 
Askebegre: Plasser ut bøtter med fuktig grus som askebegre på spesielle røykeplasser og ha 
generelt røykeforbud utenom disse plassene. Informer om dette ved inngang. Merk av de 
områdene som er brannfarlige og sett opp “røyking forbudt”-skilt der det er nødvendig. 
 
Trafikk og møteplass 
 
Skilt: Sett opp enkle skilt slik at de besøkende finner fram til gården. 
 
Parkering: Parkeringsplassen bør ikke ligge langt unna, men de fleste tåler å gå noen hundre 
meter. Det går også an å lage “tilbringertjeneste” med hest eller minibuss. Det kan være lurt å 
ha både innkjøring og utkjøring til p-plassen. Unngå å bruke tunet som parkeringsplass. 
 
Sørg for at det er nok parkeringsplasser og at ekstra plass finnes om det kommer flere biler enn 
beregnet. Parkeringsplassen må tåle noe regn. Grus i beredskap kan være lurt. 
 
Finn foreldrene: Ved store arrangementer hender det at foreldrene blir borte fra barna. Avtal på 
forhånd hvilken beskjed de besøkende skal få om hvor de kan finne hverandre. Foreldre kan også 
oppfordres til å ”merke” barna med mobiltelefonnummer. 
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Tips på arrangementsdagen 
 
Vær på plass i god tid: Folk kommer tidlig, 
ofte før den annonserte åpningstiden. 
Det må være god bemanning alle steder i 
begynnelsen av arrangementet. 
 
Heis flagget: I sommerhalvåret (mars - oktober) 
heises flagget kl 8.00 og fires ved solnedgang, 
seinest kl 21.00.

Bruk telleapparat eller del ut lodd: For å sikre 
seg korrekt antall på de besøkende kan en 
bruke telleapparat ved inngangen. Telleapparat 
kan kjøpes rimelig eller lånes av det lokale 
idrettslaget. Å dele ut lodd med nummer til alle besøkende kan også være en fin måte å få 
oversikt over antall besøkende på, samtidig som man kan lage et høydepunkt med utdeling av en 
premie. 
 
Vær synlig: Vertskapet og “hjelpemannskaper” bør være godt synlige. Vertskapet bør skille 
seg ut fra de andre. Dugnadsgjengen kan ha busseruller, like T-skjorter, like luer, navneskilt 
eller lignende. Bruk gjerne t-skjorter med Åpen Gård-logo, eller BONDE-trykk. 
 
Hils velkommen: Det er selvfølgelig mest hyggelig om de besøkende blir håndhilst på når de 
kommer. Noen vertskap velger selv å ta i mot gjestene ved inngangen. Bruk gjerne 
“vertsvikarer”, dagen kan bli lang. Har dere spesielt inviterte gjester, bør disse få en omvisning. 
Det er selvfølgelig hyggelig om vertskapet deltar på denne runden. 

Lag en “vervestand”: Åpen Gård er en god arena for å verve personlige medlemmer til 
Bondelaget. Derfor kan man gjerne sette opp en “vervestand” med brosjyrer og lignende under 
arrangementet. Standen bør være bemannet av tillitsvalgte i lokallaget, eller i alle fall 
bondelagsmedlemmer med god kunnskap om organisasjonen. NB: Det er svært viktig å ikke 
misbruke Åpen Gård-arenaen - det er ikke heldig om de besøkende føler de blir påprakket 
bondelagsmedlemskap. Derfor bør ikke standen være noe midtpunkt under arrangementet og 
innstillingen bør være at de besøkende selv tar initiativ til å få info om Bondelaget og eventuelt 
bli medlemmer.
 
Vaktlister: Sørg for vaktlister, alle sentrale plasser skal være bemannet hele tiden. 
 
Telefonvakt: Erfaringsmessig vil en del besøkende ringe gården for å forsikre seg om at det 
er Åpen Gård. Det er kanskje behov for telefonvakt. Telefonnummer til den som er oppsatt 
som ansvarlig for arrangementet står på arrangementsoversikt på bondelaget.no/apengard. 
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Etter arrangementet 
 
Rapporter til fylkeskontoret: Ring, eller send e-post, til fylkeskontoret umiddelbart etter 
arrangementet med beskjed om antall besøkende. Dette er spesielt viktig om arrangementet 
er på den fastsatte Åpen Gård dagen i august. Fylkeslaget gir beskjed videre til Oslo, som 
informerer presse og medier. 
 
Rydd opp om kvelden: Det er lurt å rydde opp etter arrangementet samme kveld. 
Erferingsmessig vil flest delta da. Ikke start nedrigging før etter stengetid. 
 
En siste sjekk: Ta en ekstra runde på gården og i husa etter arrangementet for å se om det er 
noe en har glemt. Det gjelder særlig brannfaren. 
 
En fest: Dugnadsgjengen fortjener en grillfest! 
 
Evaluering: Det blir sendt ut evalueringsskjema via questback etter arrangementet.
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Egne notater:
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Egne notater:
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Egne notater:
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