
 

12.30 Gårdsbesøk på Pro-Kräuter gården (Tyskland) 
 http://www.prokraeuter.de/Aktuelles 
 Gårdsbutikk og servering, kulturelle arrangemen-
 ter (Kulturbuffet) med vekt på historiefortelling. 
15.00 Gårdsbesøk på Bangshof Ruggell (Lichtenstein)
 http://www.bangshof.li/Geschichte/tabid/156/
 Default.aspx 
 Stor gård med pasta– og osteproduksjon. Stor 
 gårdsbutikk der hjemmelagde produkter selges. 
18.00 Avslutningsmiddag på hotellet.  

 

         

4. september - fredag                                                           
06.00 Frokost                                                                                
07.00 Avg. med buss til flyplassen                                           
09.00 Ank. Flyplassen                                                                 
10.20 Avg. m. SK 602 til København                                    
12.05 Ank. København                                                             
13.25 Avg. m. SK1456 til Oslo Lufthavn Gardermoen 
14.35 Ank. Oslo Lufthavn Gardermoen 

 

Påmeldingsfrist er 30.april: 
Foreløpig påmelding gjøres online her:  
http://fylkesmannen.no/Nordland/Landbruk-og-mat/Gront
-reiseliv/infosak/ . Vi vil foreta en utvelging av de påmeldte 
der de som oppfyller kriteriene for målgruppen som skis-
sert under vil bli prioritert. Vi tar skriftlig kontakt med alle i 
etterkant av utvelgelsen. Dersom det blir behov for en slik 
utvelgelse vil vi gjøre dette kort tid etter 30.april. Vi forbe-
holder oss også retten til å kansellere studieturen hvis det 
ikke er nok mange påmeldte. 
 
Kostnader: 
Du må selv komme deg til/fra Gardermoen og være klar for 
avreise mandag 31.august klokken 16.15 om ettermidda-
gen. Dette inngår som endel av finansieringen av turen, 
sammen med en egenandel pålydende 3.000,- . Ved å sen-
de inn skjemaet som fins i linken over forstår vi at du god-
tar at dette er en bindende påmelding. På turen er første 
måltid inkludert i prisen en fellesmiddagen på flyplassho-
tellet i Zürich, og siste måltid er frokosten på hotell Rössle. 
Måltidene som er omskrevet i programmet er også inklu-
dert i prisen uten alkoholholdige drikker.  
 
Målgruppe:  
Gårdbrukere og eiere av landbrukseiendommer som øns-
ker å starte opp, eller er i en tidlig etableringsfase med 
reiseliv  og/eller lokal matproduksjon. Vi vil fylle etter med 
voksne barn av etablerte tilbydere innen mat/reiseliv, gjer-
ne i følge med en av foreldrene. Kontaktpersoner: Ingvill 
Bang, fmnoinb@fylkesmannen.no og Hanne-Sofie Trager, 
fmnohtr@fylkesmannen.no 

Utgiver 
Denne brosjyren blir utgitt som en del av prosjektet Grønt reiseliv i Nordland 
og prosjektet Matopplevleser i Nordland. Prosjektet er av finansiert av 
Fylkesmannen i Nordland og Nordland fylkeskommune. Brosjyren publiseres 
på internett og i papirutførelse. Ansvarlig utgiver er Fylkesmannen i 
Nordland—landbruksavdelinga, 8002 Bodø. Alle bilder er illustrasjonsfoto. 

 
 

 

Velkommen på 
studietur til   
Østerrike, Sveits 
og Tyskland! 
Tema: Hvordan kan reiseliv, mat og 
kultur kombineres for å få å skape 
den gode opplevelsen                     
(alle understrekninger er lenker. Trykk ctrl+lenken for å gå til 
hjemmesiden) 

Brimi sæter, Foto: Cathrine Dokken/Kreativ Strek 

Praktiske opplysninger: 

Amarenda—Lamaventura 

Alpe Gerisgschwend 

http://www.prokraeuter.de/Aktuelles
http://www.bangshof.li/Geschichte/tabid/156/Default.aspx
http://www.bangshof.li/Geschichte/tabid/156/Default.aspx
http://fylkesmannen.no/Nordland/Landbruk-og-mat/Gront-reiseliv/infosak/
http://fylkesmannen.no/Nordland/Landbruk-og-mat/Gront-reiseliv/infosak/


Gjennom prosjektene Grønt reiseliv og Matopplevelser 
i Nordland ønsker Fylkesmannen velkommen til studie-
tur i Sveits, Østerrike og Tyskland. Studieturen har som 
tema: Hvordan kan reiseliv, mat og kultur kombineres 
for å skape den gode opplevelsen. Vi besøker flere av 
de beste produsentene på sine områder og lar oss in-
spirere. 
 
Denne gangen skal vi besøke Bodensee-området og 
treffe gårdbrukere (og andre) som har utviklet opple-
velsesprodukter med utgangspunkt i gårdens ressurser. 
Her får du hilse på Heinz og Doris som er vertskap for 
blant annet kuridning, har overnatting på høylåven, og 
arrangerer Countrymusikkfester. Se den flotte butikken 
på gården Müllerhof, der de også selger overnatting på 
høy-hotell. Smak/drikk lokale spesialiteter på ulike 
gårdsrestauranter. Selv overnatter vi på hotell Rössle—
et tradisjonsrikt hotell med en typisk Alpe-arkitektur. 
 
Vi skal innom gårdene i Sumvitg der kløvtur med lama 
er den store attraksjonen, et 
brennevinsdestilleri vil vekke 
begeistring, og se hvordan 
man gavepakker lokalprodu-
serte matvarer for salg. Vi 
besøker selvfølgelig ei seter 
og får innblikk i osteproduk-
sjon, og tar med oss spesielt 
tilrettelagte turstier der vi 
kan. Har du hørt om kultur-
buffet? Eller vil du se på pas-
taproduksjon? Vi tar mål av 
oss å presentere et vidt 
spekter av gårdsopplevel-
ser—og tror programmet vil 
gi noe for enhver smak.   

Invitasjon til alle 
gårdbrukere og eiere av 
landbrukseiendommer i 
Nordland 

Her er programmet med forbehold om endringer: 
 
31.august - mandag 
Ulike ankomsttidspunkt med fly fra distriktene og inn til Gar-
dermoen 
16.15 Avg. SK 841 fra Gardermoen til Zürich  
18.30 Ank. Zürich 
19.00 Avg. med buss til hotell Park Inn by Radisson Zürich 
 Airport. Middag på hotellet. 

1. september - tirsdag 
07.00 Frokost 
08.30 Bussen og Susanne Jäggi (reiseleder) henter gruppa 
 på hotellet. Vi kjører nordøstover til Bodensee-
 regionen. 
09.30 Gårdsbesøk på Bolderhof (Sveits)  
 http://www.bolderhof.ch/ 
 Opplevelsesgård for bedrifter, grupper, foreninger 
 og familier. Økologisk drevet gård med åkerbruk, 
 grønnsaker, storfe og vannbøffler. Gårdsmeieri, 
 servering og ulike overnattingstilbud. Et stort 
 mangfold av aktivitetstilbud: ysting, brødbaking, 
 utflukter med kyr som ride-, trekk og kløvdyr,  
 gummibåtutleie for turer på Rhinen, pakketilbudet 
 ”Strohtour”. Lunsj er her ca. 11.30. 
14.00 Gårdsbesøk på Müllerhof (Tyskland) 
 http://www.biohof-mueller.de/ 
 Økologisk drevet gård med blant annet melkepro-
 duksjon, gamle kornsorter, egen kjøttforedling 
 (slakteri), gårdsbutikk, gårdscafe, ferieleiligheter og 
 opplevelsestilbud som grillkveld, ridning osv. 
16:30 Gårdsbesøk på Sonnhof (Tyskland) 
 http://www.sonnhof-aichem.de./index.html 
 Gård med flott gårdsbutikk, overnatting i ferie- 
 leiligheter og høy-hotell. Likørproduksjon av egen 
 avling.  

19.00 Middag og overnatting på hotell Rössle i Røthis 
 http://www.roessle.at/de/index.html 
  
  
  

2. september - onsdag     

07.00 Frokost                      
08.00 Avgang med buss      
09.30  Vi besøker regionen Surselva (Sveits)               
 Vi besøker noen av de 8 gårdene i kommunen 
 Sumvitg som har et stort utvalg av opplevelses– og 
 mattilbud. En av gårdene (Nadia og David  
 Deplazes) har storfe og lamaer. De tilbyr lamatrek-
 king i fjellene, seteropplevelser, fotturer, sanking 
 av ville urter, trugeturer om vinteren samt over-
 natting i  seterstue eller i høyet på låven. Lunsj 
 innimellom slagene. www.lamaventura.ch 
 En annen av gårdene (familien Candinas) dyrker 
 frukt og har bygd opp et ”Fruktkultursenter” med 
 blant annet egen brennevinsproduksjon og tilbyr 
 opplevelser rundt dette. En tredje gård har cate-
 ring tilbud. http://www.amarenda.ch/ 
 Obstkulturzentrum.2103.0.html        
18.00 Gårdsbesøk på Ribelhof (Sveits)      
 http://www.ribelhof.ch/                                    
 Gård der de produserer en spesiell maissort (AOC-
 beskyttelse) som før i tiden var et basis nærings-
 middel for regionen. Gårdsrestaurant og butikk. 
 Har overnatting, og turer med elektriske sparke-
 sykler samt ridning som turopplevelse. Arrangerer 
 også konserter knyttet til restaurantdriften. Vi 
 spiser middag her.                                     
20.00 Ank. hotell Rössle 

3. september - torsdag                                                         
07.00 Frokost                                                                    
08.00 Avgang med buss                                                   
09.30 Besøk på setra Alpe Gerisgschwend (Østerrike) 
 http://www.gerisgschwend.at/index.php/ueber-
 uns .                                                                        
 Familien Schwärzler tar imot grupper som kan 
 være med på den tradisjonelle ystingen, deretter 
 spise ost/brød. 

  Bangshof Ruggell 
                                        

Bolderhof 

Programmet: 

Lokalprodusert ost           Gavepakning                              Elektrisk sparkesykkel 
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