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Velkommen som Åpen Gård-arrangør 2013 

 
Åpen Gård arrangeres av lokale bondelag, med en eller flere bønder som vertskap. Som arrangør av 

Åpen Gård gjør lokallaget en svært viktig jobb ved å tilby gårdsopplevelser og formidle kunnskap 

om norsk landbruk. Dette er vår beste møteplass med folk flest!  

 

Søndag 25. august er dagen for Åpen Gård 2013 

Frist for påmelding er 15. april 
 

I fjor ble det holdt 70 Åpen Gård-arrangement, som samlet over 50.000 store og små besøkende. Vi 

håper at mange lokallag setter Åpen Gård på årsplanen i 2013 slik at det blir enda flere besøkende i 

år. Vi ønsker særlig å utfordre lokallag i bynære strøk til å arrangere Åpen Gård, for å nå ut til 

større deler av befolkningen, og sikre et landsdekkende tilbud.  

 

Styret i Norges Bondelag understreker at Åpen Gård er en svært viktig arena for å nå ut til 

befolkningen med informasjon og kunnskap om norsk landbruk. Det langsiktige arbeidet Åpen 

Gård er en del av, bidrar til å gi positive holdninger til næringa og sikrer et godt omdømme. Dette 

er alles ansvar, og vi har kommet langt takket være en enestående innsats fra alle som har bidratt 

gjennom mer enn 20 år med Åpen Gård!  

 

I tillegg til å gi besøkende gode opplevelser og kunnskap, er Åpen Gård trivelig å arrangere. Å 

planlegge og gjennomføre en slik dag virker sammensveisende på lokallaget – bruk anledningen til 

å trekke med flere medlemmer i dugnadsgjengen.  

 

Tema for Åpen Gård 2013 er landbrukets leveranser.  
Lokallagene utfordres til å vise fram hva landbruket bidrar med i samfunnet. I tillegg til å vise fram 

dyr og produksjon, vil vi fokusere mer på opplysning og kunnskapsbygging hos publikum. Dette 

kan gjøres via plakater med gårdens/kommunens produksjon, hvor mye mat dette gir, hvor mye 

produksjonen må øke for å holde tritt med befolkningsvekst etc. Oppslag med bondens pris, og 

hvor stort prispåslag som gir i hvert ledd fram til forbruker, er også fint. Eksempler på plakater og 

annet materiell sendes ut etter påmelding, og blir også lagt ut på bondelaget.no, se For lokallag og 

tillitsvalgte. 
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Åpen Gård den fastsatte dagen, eller en annen dag i løpet av året?  
En viktig grunn til å fastsette en felles dato for Åpen Gård er at det gir drahjelp for arrangørene i 

form av felles markedsføring i ulike media. Vi kan gå ut og invitere folk i hele landet til å besøke 

en gård den samme dagen.  

 

Samarbeid  
Bygdekvinnelaget, Bygdeungdomslaget og 4H bidrar på mange Åpen Gård-arrangementer. Ta dem 

gjerne med tidlig i planleggingen.  

 

Påmelding innen 15. april 
Påmelding skjer helst ved å fylle ut elektronisk påmeldingsskjema (questback: 

http://tiny.cc/apengard). Alternativt kan dere fylle ut påmelding på papir eller laste ned og fylle ut 

skjemaet, og returnere per e-post eller i posten. Nytt av året er spørsmål om forventet besøkstall. 

Spesielt viktig er det å fylle ut opplysninger om ansvarlig kontaktperson med både adresse, e-post 

og mobil, slik at materiell kan sendes til rett adresse. Hvis ikke alt annet er bestemt ved påmelding 

kan tilleggsopplysninger sendes inn senere.  

 

Dette får arrangørene 

Etter hvert som påmeldingene kommer, sendes arrangementspakke til arrangørene. Denne består 

av:  

 Informasjon og tipshefte 

 Banner med Åpen Gård-logo ca 1,5 x 3 m – ett eller flere bannere utfra forventet besøkstall 

 T-skjorter med Åpen Gård-logo til dugnadsgjengen. 10 – 20 stk per arrangement utfra 

forventet besøkstall 

 Plakater om ulike produksjoner. Maler for lokal tilpasning 

 Natursti 

 Plakater og klistremerker med Åpen Gård-logo 

 

Profileringsmateriell fra samarbeidspartnere 

Åpen Gård samarbeider med TINE og Nortura. De vil sende ut profileringsmateriell som kan 

brukes som bekledning, premier eller give-aways.  

 

NB! Vi kan ikke love at arrangement påmeldt etter fristen 15. april får profileringsmateriell, 

bannere og t-skjorter – meld dere på i tide!  

 

 

Dette brevet, påmeldingsskjema og annet materiell til Åpen Gård-arrangører finner dere på 

www.bondelaget.no – se For lokallag og tillitsvalgte.  

 

Takk for den flotte innsatsen som ambassadører for norske bønder, og lykke til med årets  

Åpen Gård-arrangement!  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Elektronisk godkjent, uten underskrift 

 

Ragna Kronstad         Guro Bjørnstad 

Kommunikasjonssjef           Kommunikasjonsrådgiver 


