
KREATIV NYSKAPING 
PÅ BYGDA 

Ei entreprenørsamling for bønder og 
kommende bønder under 40, og som 
ønsker å utvikle gårdens potensiale og 

satse på tilleggsnæring 

 



 Kreativ nyskaping på bygda 

23. – 24. oktober 2015 

Ant. deltagere: max 30 stk—førstemann til mølla-prinsippet 

Siste frist for påmelding: 30. september 

Påmelding på e-post til : anne.grete.rostad@bondelaget.no 

Bindende påmelding. 

Pris:  kr. 750 for dobbeltrom pr. pers 

 Kr. 1050 for enkeltrom pr. pers 

Sted: Dag 1 starter hos Torill Mevik på Konstadtunet, Skaun, Børsa.  

Etter endt program drar vi til Bårdshaug Herregård  i Orkanger for middag og overnatting og gjennomfører             

dag to der. 

Overnatting på Bårdshaug Herregård i Orkanger 

Litt om arrangementet: 

Kurset er lagt opp til to paralleller,  de som er i startfasen  på en ide skal få hjelp til å bli veiledet i den videre prosessen, 

mens de som ikke har noen konkret ide kan komme å få inspirasjon, og hjelp til å kartlegge ressursene og mulighetene.  

Det er lagt til rette for mye diskusjon og mulighet for å inspirere hverandre, og kanskje får du en helt ny ide du ikke 

hadde tenkt på før? 

Du trenger ikke å være aktiv bonde for å være med, har du et ønske eller en plan om å ta over/kjøpe en gård, så er du 

mer en nok kvalifisert til å delta på samlinga.  



Fredag 23. oktober 

11.00  Velkommen v/Anne Grete Rostad , prosjektleder kompetanseløft Trøndersk landbruk 

11.10 Entreprenørskap i landbruket – vi har behov for mangfoldet og  stasinga. Hva betyr entrepre-

nørskap for landbruksnæringa v/ Tore Bjørkli, Landbruksdirektør Sør- Trøndelag 

11.40 Presentasjonsrunde og aktivisering – bli kjent/teamwork 

12.30 Lunsj 

13.30 Naturlig og heimgjort—driftsbygningens uante muligheter 

 Solvår Lillemo Reinsberg og mannen skulle flytte heim til gården på Eidum. Solvår ville ut nytte 

 bygningene som sto der. I tillegg til tradisjonelt jordbruk er det i dag blitt et eget gårdsbakeri på 

 gården. 

14.00 Innovasjon Norge – hvordan hjelper vi i prosessen, hva kan vi tilby unge etablerere. 

14.30 DYNAMISK STRATEGI – et verktøy også for å avdekke potensialet i tilleggsnæring v/ Håvar 

Hanger, Norsk landbruksrådgiving S-T. 

14.50 Omvisning på Konstadtunet og orientering om satsninga. Utfordringer og prosessen frem til 

realisering. 

15.20 Pause 

15.30 Work-shop  

 Deltagerne deles i 2 grupper, etter hvor langt i prosessen deltagerne er: 

Gruppe 1: 

 Innovasjon Norge følger gruppene som har en konkret plan de jobber ut fra, for å få hjelp til 

prosessen videre. 

Gruppe 2: 

Fylkesmannen med fler følger gruppen som har deltagere som er nysgjerrig, og ikke har noen 

konkret plan å jobbe ut fra, men er nysgjerrig, og har et ønske om å utvikle ei næring på gården. 

Vi starter dagen i inspirerende omgivelser på Konstadtunet, 
hvor Torill og Kjell har utviklet gården, og i dag tar i mor gjes-
ter, bryllup osv. 
Vi får også en omvisning, og får høre hvordan veien har vært 
fra ide til gjennomføring. 

Solvår Lillemo Reinsberg driver i dag eget gårdsbakeri på  
gården. Hun selger i dag brød fra både gårdsbutikken, via nett 
og på bondens marked. Solvår vilfortrelle litt om veien fra idè 
til handling, og erfaringer på veien. 



Lørdag 24. oktober på Bårdshaug Herregård 

09.00 Saftig foredling i Rissa. 

 Linda Gomo og Torgeir Sand  ønsket å utnytte ressursene på gården, selv om de begge jobber full-

tid utafor gårdsdrifta. Valget falt på  epleproduksjon og foredling.  Linda forteller om veien fra  et 

ønske til gjennomføring. 

09.20 Erfaringer med andre prosjekter – fallgruver etc. v/ Trond Bechmann i Leiv Eriksson Nyskaping. 

LEN er tilrettelegger for gründere og hjelper til i etableringsfasen ved å tilby et sammensatt           

innovasjonssystem bestående av rådgiving, kurs, kapitalnettverk og utviklingsmiljø. De hjelper til i 

alle faser av bedrifts-etableringen, idefasen. De tilbyr 2 timer gratis veiledning for de som skulle 

ønsker det. 

10:00 Jobb videre med din egen idé 

 Vi henter opp arbeidet fra dag 1, og jobber videre med planene, for å komme videre i prosessene 

og strukturere en plan for videre arbeid etter endt samling. 

11.45  Oppsummering 

12.00 Lunsj og vel hjem 

Trond Bechmann jobber for Leiv Eriksson Nyskaping 

og har bidratt i mange etablererprosesser. Han legger 

vekt på bl.a. fallgruver i prosessene, og hvordan LEN 

kan brukes i en utviklingsfase 

Linda Janina Gomo og Torgeir Sand driver småbruket i     

Klakken i Rissa. I tillegg driver de hver sin butikk på Leira. I 

2013 tok de valget og satset på epleproduksjon, og planta 

1400 epletrær. De er Sør -Trøndelags største eplegård. Nå 

foredles eplene til saft på småbruket . 

Foto: Kari-Anne Toth/Rissa kommune 


