Aktivitetsturisme og opplevelser
på og rundt gården
- Kurs for deg som ønsker å kombinere tradisjonell gårdsdrift
med natur- eller kulturbaserte reiselivsaktiviteter.

Målgruppe: Bønder/gårdeiere som tilbyr, eller ønsker å tilby, aktiviteter og opplevelser innenfor reiseliv
tilknyttet gårdens bygningsmasse, innmark eller utmark
Mål: Økt verdiskapning i landbruket blant de som tilbyr aktiviteter og opplevelser basert på gårdens
ressurser

Markedet i Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold trenger flere leverandører av kultur- og naturbaserte aktiviteter.
En kombinasjon med tradisjonell gårdsdrift åpner for mange spennende opplevelser innen det landbruksbaserte reiselivet. Gårdene har ofte tilgang på områder eller ressurser som kan brukes til små og store opplevelser og aktiviteter for
grupper og dagsturister, som f.eks. kanoutleie, jakt, fiske, sykling, utstillinger, teambuilding, konserter, kulturarrangementer, gallerivirksomhet m.m.
Dette kurset passer både for deg som vurderer å starte opp med opplevelsesturisme for første gang og for deg som
allerede er i startsfasen.
Kurset vil gi deg kunnskap, inspirasjon og innspill til hvordan du kan utvikle natur- og kulturbaserte aktiviteter på og
rundt gården. I tillegg vil du få et nettverk som kan være gode støttespillere i tiden etter kurset.
NB! Det er begrenset antall plasser – 10 fra Oslo/Akershus, 10 fra Buskerud og 10 fra Østfold. Ved kapasitet kan inntil to
personer fra hver bedrift være med.

Kurspakken består av tre deler:

Del 1

Del 2

Del 3

Fagsamling

Studietur

Samling - veien videre

Tidspunkt: 4.-5. juni 2018

Tidspunkt: 21-22. august 2018

Tidspunkt: november 2018

Sted: Sem gjestegård, Asker

Sted: Värmland, Sverige

Dato og sted kommer senere

Egenandel for hele pakken: 4900,-

Beløpet inkluderer tre samlinger med foredrag, mat, overnatting, transport og opplevelser. Det er kun drikke som ikke er
inkludert - det må hver enkelt deltager dekke selv på alle samlingene.
Vi sender ut faktura i forkant av kursoppstart.

Påmelding

Du melder deg på kurset ved å fylle ut påmeldingsskjemaet.
Påmeldingsfristen er søndag 20. mai.

Kontaktpersoner:

Ta kontakt med oss om du har spørsmål:
Østfold: Camilla Winterseth - tlf. 959 12 551, e-post: fmoscwi@fylkesmannen.no
Buskerud: Anita Panman - tlf. 952 84 942, e-post: fmbuapa@fylkesmannen.no
Akershus: Astrid Finneide - tlf. 414 43 092, e-post: fmoaakf@fylkesmannen.no

Del 1 - på Sem gjestegård, Asker
4-5. juni 2018
Mandag 4. juni
11.30 		

Vi nyter lunsj i det fri og blir bedre kjent

13.30		

Presentasjon av modulkurset

13.40		
		
		

Hva vil kundene ha?
Trender og etterspørsel, samt 10 gode råd på veien
ved Haaken Christensen, Innovasjon Norge

14.50		
Pause		
				
15.00		
Hvordan når man kundene?
		
Generelt om markedsføring i sosiale medier - viktige råd og tips
		
ved Eva Pettersen, BYRO
15.45		
		

Bedriftseksempel 1: Fishspot		
ved Gudmund Nygaard

16.30		

Pause

		

16.45		
		

Maten - en viktig del av opplevelsen!		
Foredragsholder kommer. 		

17.30		

Avslutning av dagens kurs

19.00		

Middag og sosialt samvær

Tirsdag 5. juni
08.00 		

Frokost

09.00		
		

God morgen!
Sem gjestegård presenterer seg og sitt tilbud

09.15		
Vernet natur - hva er det og hvorfor er den det?
		
Hva passer Statens naturoppsyn spesielt på?
		
ved Pål Martin Eid, Statens Naturoppsyn
				
09.50		
Allemannsretten og naturbasert reiseliv
		
- handlingsrom og begrensninger		
		
ved førsteamanuensis Håvard Steinsholt, NMBU
10.30		

Pause

10.45		
Bedriftseksempel 2: Opptur.no
			
20 års erfaring med villmarksopplevelser
			ved Sølver Sjulstad
11.30		
			

Oppsummering og veien videre.
Informasjon om studieturen.

12.30		

Lunsj og avreise

Del 2 - Studietur til Värmland
21-22. august 2018

Tirsdag 21. august
09.00		
Avreise med buss fra Oslo.
			
For deltagere fra Østfold vil det være mulig å møte på et samlingssted i Østfold etter
			avtale.

Onsdag 22. august
ca. 20.00

Ankomst Oslo

I løpet av de to dagene vil vi blant annet besøke disse stedene:
•

Rud gård, som er en del av nettverket Gårdarna i Värmland

•

Nordmarkens Kanot Center

•

Nature Resort Värmland

•

Naturbyn

Se mer på VisitVärmland for inspirasjon, og kom gjerne med innspill og ønsker til steder dere vil besøke.
I tillegg blir det selfølgelig lunsj og fika, og vi skal nyte middager både ute og inne. Vi prøver å finne de helt
spesielle stedene.

Med forbehold om endringer i programmet

