
Liten?  

Jeg?  

Langtifra.  

Jeg er akkurat stor nok.  

Fyller meg selv helt  

på langs og på tvers  

fra øverst til nederst.  

Er du større enn deg selv kanskje? 

 

Nei, jeg snakker ikke om meg selv, men om den fantastiske tilleggsnæringa Inn på tunet! 

Inn på tunet handler om akkurat det: Å fylle «rom» være seg lite eller stort, for mange eller for noen 

få. Ja, lage det akkurat passe for mestring, læring og hjerterom. Det handler om hjerterommet til 

gårdbrukere som vil og kan bruke gården sin som arena for læring, arbeidstrening, eldreomsorg, 

rusomsorg, integrering av innvandrere…  

Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdsordninger på gård. Inn på tunet har utviklet 

seg til å bli en stor og viktig tilleggsnæring for mange gårdsbruk.  

Inn på tunet har et kvalitetssystem og et merke. Dette må vi ta godt vare på og sikre riktig bruk av. 

Og det sitter personer her som gjør en fantastisk jobb med merkevarebygginga. Men det må ikke 

stoppe der. Vi i Sør-Trøndelag er opptatt av den videre utviklinga av Inn på tunet. Vi må sikre 

rekruttering og kunnskap om næringa. 

Det kan vi få til gjennom å få Inn på tunet inn på timeplanen til naturbruk og helse og omsorg i 

videregående. Har du lært om mulighetene i Inn på tunet i videregående, så kan du peile deg inn på 

høyere utdanning innen det feltet du ser din mors eller fars gård kan brukes til.  

Vi kan ikke ha en generasjon til med bønder som ikke har fått muligheten til å lære om 

tilleggsnæringa Inn på tunet i sin grunnutdanning til agronom.  Bondelaget må jobbe for å få inn på 

tunet inn i læreplanen i videregående skole. Og at det er en del av utdanninga til lærer, sykepleier og 

andre aktuelle sektorer. 

Da har vi sikra hjerterommet godt inn i framtida. Og familiebruket som vi er så avhengig av for å 

produsere trygg, norsk mat over hele landet, kan få flere fota å stå på. 

 

Kari Åkers innlegg på årsmøtet i Norges Bondelag 2017 


