
Lørdag 18. og søndag 19. mars 2017 har du mulighet til å bli med nettverkene for nye, 

unge og blivende bønder på en innholdsrik busstur til Fosen. 

Bussen starter fra Aunan på Oppdal kl 9.15 lørdag 18. mars. Folk kan stå på på Berkåk, Støren 

og Lundamo. Bussen svinger innom Skjetlein vgs, så dere som kommer fra øst og vest kan parkere 

her. Bussen kjører fra Skjetlein vgs kl 11.00 

Ferden går over fjorden, og det kan være lurt å ta en matbit på ferja. Enten du kjøper noe der eller 

har med matpakke. 

Ferden går til melkesamdrift med tilleggsproduksjoner hos Vemundstad på Stadsbygd, videre til 

Leira hvor vi skal innom isproduksjonslokalene til Reins Kloster, biovarmeanlegget til Gisle Bedin og 

gårdsbruket til Reins Kloster hvor de var tidlig ute med melkerobot, har satset på treinnredning og 

økologisk produksjon (bruker melka bl.a i is-produksjonen). Videre kjører vi retning Åfjord hvor vi skal 

innom Gunnar og Anne Marit Singsaas som driver med Inn på tunet i Sørdalen.  

Fosen Fjordhotell hvor vi skal overnatte og samles til felles middag om kvelden. Åfjord/Roan 

Bondelag stiller opp med Bondequiz og vi håper det dukker opp unge bønder fra Fosen som vil være 

sammen med oss denne kvelden. 

Søndag blir det frokost på hotellet, en liten innføring i landbrukspolitikk, innom Norddalen 

Samdrift, besøk på sauebruk hos Ida B Pettersen i Bessaker og Ola Andreas Dahle (de to i front på 

bussbildet), besøke Inge og Ingrid Hårstad i Åfjord som bl.a driver med hjort og salg av kjøtt. En 

lunsj i Bessaker – kanskje på Rorbu-kroa, skal det også bli! 

Ca kl 18 søndag er vi tilbake på Skjetlein. 



 

Deltakeravgifta er kr 950,- med overnatting i dobbeltrom. Dette inkluderer buss, gårdsbesøk, 

middag, frokost og lunsj. 

Enkeltromtillegg kr 400,- (men vi har ikke reservert så mange av disse). 

Mer detaljert program vil dere få, men vi håper at dette frister og at dere er raske med påmelding. 

Plassbegrensinga er bussen, så førstemann til mølla 

Påmelding innen 20. februar – men ta kontakt også hvis datoen har passert: 

Ragnhild Eklid i Oppdal kommune: ragnhild.eklid@oppdal.kommune.no  

Lillian Marstad Orkdal/Meldal kommuner: lillian.marstad@meldal.kommune.no 

Berit Sølberg i Sør-Trøndelag Bondelag: berit.solberg@bondelaget.no 

Lurer du på noe, ring Berit: 905 66 342 
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