
 

 

 

 

Rulleringsplan for Sør-Trøndelag Bondelag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtatt av fylkesstyret 10. april 2013  

Utarbeidet av Åpen Gård-utvalget som har bestått av  

Nina Vangen Ranøien, Tor Glørstad og Kari Åker.  

Sekretariat: Berit J Sølberg Storrø 

 

 

 

 

 



Åpen Gård i Sør-Trøndelag 

 

Målet med Åpen Gård er å nå ut til befolkningen med gårdsopplevelser, kunnskap om og 

forståelse for trøndersk landbruk. Betydningen av opplevelsen med nærkontakt mellom dyr og 

barn er stor for både barnet og landbruket. Det du er glad i tar du vare på. 

Åpen Gård er ingen direkte politisk arena, men kan brukes som en indirekte politisk arena 

gjennom kunnskapsformidling og holdningsskapende arbeid. 

 

Sør-Trøndelag Bondelag ønsker årlig å ha tre Åpen Gård-arrangement. Det er derfor naturlig 

at rulleringsplanen deles  inn i  tre "rulleringsområder" med minst tre arrangører/vertsgårder i 

hvert område. Da blir det arrangement hvert tredje år for en arrangør, eller sjeldnere hvis det 

er flere med i rulleringsområdet. Skulle ønsket og pågangen om å være med og arrangere 

Åpen Gård, er det ingenting i veien for å utvide med flere rulleringsområder. 

 

Planen gjennomgås og revideres årlig i forbindelse med evalueringsmøtet. Det kan være 

lokallag som vil ut av planen, eller lag som ønsker å bli en del av planen. Det forutsettes at det 

settes av midler til markedsføringspotten og evalueringsmøte i budsjettet til Sør-Trøndelag 

Bondelag. 

 

Vedtak i fylkesstyret 10. april 2013: 

”Fylkesstyret i Sør-Trøndelag Bondelag vedtar rulleringsplan for Åpen Gård i Sør-Trøndelag 

og den revideres som beskrevet i planen. Det gis mulighet til evt nødvendige omrokkering i 

2013. 

 

Fylkesstyret setter av kr 5000,- pr rulleringsområde til markedsføringstiltak. Det settes av kr 

6000,- i budsjettet til gjennomføring av erfaringssamling. Til sammen kr 21000,- pr år. 

 

Fylkesstyret anser oppdraget til Åpen Gård-utvalget som fullført og utvalget oppheves etter 

dagens styremøte.” 

 

 

 

 

 

 



Rulleringsområder 

1 Trondheim: 

Her tas det hensyn til plassering år det arrangeres Agrisjå på Stjørdal. 

Det er ønskelig at det legges opp til flere Åpen Gård i Trondheimsområdet, kanskje på faste 

gårder (f.eks Inn på tunet-gårder). 

 

 2017: Mulig Støren og Singsås. Mulig Selbu også. Melhus har opplegg på Øya vgs. 

 2018: Melhus 

 2019: Malvik 

 

   

2 Fosen: 

 

Her er det allerede en form for rullering. Lagene kjenner selv på når det er sin tur til å 

arrangere Åpen Gård. Det vil likevel være greit å sette det i system slik at en vet hvem som 

skal ha del i markedsføringspotten det året. Ørland Bondelag og Bjugn deltar årlig på 

Austrått-dagene med aktiviteter og dyreutstilling, og vil hvert tredje år med å tilnærme 

deltagelsen på bygdadagen mer likt et Åpen Gård-arrangement, bli en del av planen. 

Alternativt gjennomføre Åpen Gård på en gård. 

 

2017: Ørland/Bjugn  

2018: Rissa 

2019: Åfjord/Roan 

 

3 Orkdalsområdet: 
 

2017: Meldal  

2018: Skaun, mulig også i Hemne 

2019: Orkdal/Nord 

 

 

Kommentar 25.03.15:  

Opprinnelig var Oppdal med i rulleringsplanen, men har nå gitt beskjed om at de ikke er med. 

Skaun BL har sagt seg villig til å arrangere Åpen Gård i 2015. 

 

 



Årshjul for Åpen Gård 

Innen 31. januar:  

Finne egnet gård og inngå avtale med gårdbruker. Sette ned komite og fordele 

ansvar/arbeidsoppgaver ut fra tipslister i hefte ”Råd for arrangører av Åpen Gård” som er 

utgitt av kommunikasjonsavdelingen i Norges Bondelag. 

 

Innen 15. april:  

Påmelding til Norges Bondelag. 

 

Januar – juli: 

Planlegging (teknisk, aktiviteter, samarbeidspartnere og markedsføring).  

 

Mai – august: 

Gjennomføre markedsføring. 

 

Siste helg i august, fortrinnsvis:  

Gjennomføring av Åpen Gård. 

Feiring/”skalkefest”.  

Neste års arrangør kan hvis de ønsker besøke årets arrangement for tips og erfaringer. 

 

September – januar (av praktiske grunner utvidet spennet på når møtet arrangeres):  

Erfaringssamling/evalueringsmøte mellom årets og neste års arrangører av Åpen Gård. Felles 

møte på fylkeskontoret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oppgave- og ansvarsfordeling  

mellom fylket og arrangør av Åpen Gård. 
 

Åpen Gård er arrangert siden 1988. Styret i Norges Bondelag sier at Åpen Gård er en svært 

viktig arena for å nå ut til befolkningen med gårdsopplevelser og kunnskap om norsk 

landbruk. Og at det først og fremst er lagånden som finnes i Bondelaget som gjør dette mulig. 

Åpen Gård er arbeidskrevende og hvert år legges det ned tusenvis av dugnadstimer rundt om i 

arrangørlagene, og det er dette som gjør Åpen Gård til en suksess. En enorm reklame for 

landbruket. 

Kommunikasjonsavdelingen til Norges Bondelag har utarbeidet et innholdsrikt tipshefte for 

arrangører av Åpen Gård. Dette oppdateres årlig og ligger på hjemmesiden 

www.bondelaget.no Sør-Trøndelag Bondelag oppfordrer til at dette heftet brukes for at 

arrangør skal få et godt innblikk i hva en må huske å planlegge/ta med i gjennomføringen. 

 

Ansvar arrangør: 

 Påmelding innen 15. april til Norges Bondelag. 

 Avtale med vertsgård. 

 Finne samarbeidspartnere og skaffe evt sponsing 

 Teknisk planlegging og gjennomføring av arrangementet. 

 Markedsføring før og fotografering under arrangementet. 

 Bidra med erfaringer til erfaringssamling.  

 

Ansvar fylkeskontoret: 

 Sørge for innkalling og gjennomføring av erfaringssamling og revidering av planen. 

Følge opp at det er nok arrangører i rulleringsområdene. 

 Markedsføringspott til arrangør i rulleringsområde (inntil kr 5.000,- for gjennomførte 

markedsføringstiltak) , samt dekke reisekostnader til erfaringssamling. 

 Markedsføring på hjemmeside og reportasje i etterkant. 

 Oppdatere liste over kontakter jfr tipsheftet. 

 Sørge for at neste arrangør kommer i gang og finner/får nødvendig materiell. 

 Forvaltning av profileringsmateriell (bannere, plakater ol) 

 

 

 

http://www.bondelaget.no/


 

Arrangører siden starten: 

2016: Orkdal/Nord + Åfjord + Malvik + Melhus (Øya vgs/Melhusbanken) + Agdenes 

2015:  Rissa + Rennebu + Skaun + Melhus (samarbeid med Melhusbanken og Øya vgs) 

2014: Budal/Singsås/Støren + Meldal + Melhus/Flå (Ørland/Bjugn stand på Austråt) 

2013: Åfjord + Orkdal/Nord + Malvik + Agdenes (Gla`dag i juli) 

2012: Stadsbygd 

2011: Osen 

2010: Rissa + Åfjord (altså to steder) 

2009:  Orkdal + Malvik 

2008: Åfjord + Oppdal + Stadsbygd + Voll 4H-gård i Trondheim 

2007: Malvik + Orkdal 

2006: Åfjord + Støren 

2005: Rissa + Åfjord + Oppdal + Malvik + Orkdal 

2004: Trondheim + Oppdal + Snillfjord + Ørland + Skaun 

2003: Malvik + Ørland (Austråt-dagen) 

2002: Ikke nevnt i årsmeldinga 

2001: Ikke nevnt i årsmeldinga 

2000: Tiller + Åfjord + Rissa 

1999: Ikke nevnt i årsmeldinga 

1998: Melhus + Malvik + Stadsbygd 

1997: Ikke arrangert pga Trøndelagsutstillingen 

1996: Trondheim + Leinstrand + Rissa + Oppdal 

1995: Rissa + Klæbu + Lønset + Tiller + Åfjord + Malvik 

1994: Strinda (Ranheim) + Byneset + Meldal + Ler + Hemne + Vallersund + Glåmos + 

Stadsbygd 

1993: Malvik + Melhus + Åfjord + Rissa 

1992: Leinstrand + Strinda + Hølonda + Røros 

1991: Hemne + Skaun + Klæbu + Malvik 

1990: Strinda + Melhus + Meldal + Roan 

1989: 9 lokale kampanjegrupper holdt ”Åpen Gård” søndag 13. august. Og dette ser ut til å 

være det første året Åpen Gård er arrangert i Sør-Trøndelag.  


