
  
 

    

Inspirasjonssamlinger – Jenter i Landbruket  

«Få jenter tar over gard - Få jenter står i produsentregisteret.»  

Grønt fagsenter, Hvam - vårt felles kompetansesenter for landbruk i Akershus - vil fokusere på jenter 

i landbruket for å øke andelen aktive kvinnelige bønder. Dette ønsker vi å gjøre ved å formidle 

kunnskap, vise gode eksempler og opparbeide jentenettverk.  

Inspirasjonssamlingene i «Jenter i landbruket» gjennomføres med to kveldssamlinger høsten 2018 og 

to kveldssamlinger våren 2019, i tillegg til en egen inspirasjonstur til Hedmark. Alle samlingene vil bli 

gjennomført hos aktive kvinnelige bønder.  

Samlingene er rettet mot jenter/kvinner mellom 15 og 35 år som skal overta gård, som driver gård 

eller som skal gifte seg eller være samboer med noen som driver gård.  

Deltagelse på samlingene er gratis og det vil bli servert enkel middag før samlingene.  

Tema for de ulike samlingene vil være; 

- Bonden, gården og markedet 

- Veien fra idé til drift 

- Næring i skog og utmark 

- Familien og gårdsdrift 

Første samling vil være tirsdag 9. oktober kl. 18.00-21.00, med enkel middag fra kl. 17.30 

Sted: Stina Mehus, Eiketoppen, Vestbyveien 190, 1449 Drøbak 

Påmelding gjøres til akershus@bondelaget.no, ved påmelding oppgis navn, epost og telefonnummer.   

Påmeldingsfrist 1. oktober. 

Program første samling:  

Tema: Bonden, gården og markedet 

Dato: 9. oktober kl. 18.00-21.00 

Sted: Stina Mehus, Eiketoppen, Vestbyveien 190, 1449 Drøbak.  

Produksjon: Økologisk, sau, bringebær m.v. 

 

17:30  Enkel middag 

18:00  Gårdsdriften og mulighetene 

  v/Stina Mehus 

18:30  Kompetansetiltak for å nå mål  

  v/Liv Marit Strupstad, Hvam vgs./Fagskolen Innlandet  

19:00  Tilleggsnæringer  

  v/Ingeborg Knutsdatter Gresaker, Innovasjon Norge  

https://www.facebook.com/search/top/?q=Eiketoppen
mailto:akershus@bondelaget.no
https://fagskolen-innlandet.no/hvam-videregaende-skole
https://www.innovasjonnorge.no/no/


  
 

    

19:30  Pause 

19:45  Om å tenke «utenfor boksen» - i produksjon, 

omsetning og markedsføring  

v/Roy Andersen «Bringebærlandet»  

20:15  «Bondens marked», tilbud og erfaring  

v/Mari Hørstad fra Bondens marked  

20:45  Oppsummering og avslutning 

21:00  Vel hjem 

 

De resterende samlingene:  

13. november 2018 

Tema: Veien fra idé til drift  

Sted: Margrethe Henden Aaraas, Årosveien 307, 1480 Slattum  

Produksjon: Selskapslokaler, Inn på tunet 

Foredrag: Erfaringer med overtakelse av gård v/Mari Henrikke Vandsemb  

Foredrag: Selskapsformer v/Mads Olsen, Selskapet for Norges Vel/Innovajon Norge Gardermoen, 

Øvre Romerike 

 

Februar 2019 

Tema: Næring i skog og utmark  

Sted: Rolstad gård, Nes 

Produksjon: Selskapslokaler, juletrær 

Foredrag: Elin Kopperud, Utmarksavdelingen i Akershus og Østfold 

Foredrag: Eli Eggum, Skogbruksansvarlig i Sørum kommune 

Foredrag: Håvard Midtskogen, Skogselskapet i Oslo og Akershus 

 

Mars 2019 

Tema: Familien og gårdsdrift 

Sted: Marthe Bogstad, Rambygutua, 2040 Kløfta 

Produksjon: Melk og Randby Aktivitetsgård med barnebursdager og gårdsbesøk for barn 

Foredrag: Velferdsordningene i landbruket, barselssituasjon  

Foredrag: Lovverk og virkemiddelbruk v/Mina Lisa Schou, landbrukskontoret i Ullensaker 

 

Juni 2019 

Fagtur til Løten, Stange vestbygd i Hedmark tirsdag 28. mai 

Det vil bli en liten egenandel for fagturen 

https://bringebærlandet.no/
https://bondensmarked.no/
https://www.facebook.com/search/t

