
 

Er du gårdbruker eller eier en landbrukseien-

dom og har tenkt at utvikling av gårdsbutikk 

kan være noe for deg? 

Vi har satt sammen et tredelt program som 

tar sikte på å  dyktiggjøre to målgrupper: Både 

de som ønsker å etablere  seg med gårdsbu-

tikk og de som allerede er etablerte med den-

ne formen for næring. 

Dette ønsker vi å få til ved å vise fram de gode 

eksemplene (studietur  til Hedmark/

Akershus), se hvordan man profesjonelt hand-

ler inn varer (besøke Gave– og interiørmes-

sen) og  ved å arrangere et butikkfaglig semi-

nar i Bodø.  

Mål for tiltaket: flere og bedre gårdsbutikker 

 

Del 1: Butikkfaglig seminar i Bodø 12.-13. november 

På denne lunsj-til-lunsjsamlingen er tema:  Bli god på service og kundebehandling, kalkulering og 

prissetting, hvordan etablere nettbutikk, hvordan drive trafikk til dine nettsider og mersalg. Her 

blir vi å overnatte på Scandic Havet hotell, og ha andre kursdag. Første kursdag vil være på Nord-

land kultursenter, som også har en liten ”gårdscafe”/butikk der vi skal spise lunsj. 

Del 2: Studietur til Hedmark—tirsdag og onsdag 26.-27. januar 

 Besøk på gården Alm Østre (en av de eldste biodynamiske gårdene i Norge). Gårdbutikk 

(sesongåpent). Vi blir vist rundt og fortalt om både gården og butikken. 

 Besøk på Galleri Hjerterom—låven på Alhaug gård. Vi blir vist rundt og fortalt den feng-

ende historien til Edel Urstad om hennes vei fra ide til etablering av Edel design 

 Besøk på gårdsbutikken Skafferiet på Hovinsholm—også kjent fra magasinet Lev landlig. 

Dette er en sesongåpen café og landlivsbutikk der det selges mange typer produkter. 

 Overnatting på Hoel gård. Kort omvisning. Middag. 

 Besøk på Braastad  Gård. Eple og annen frukt produksjon. Vi får omvisning i gårdsbutik-

ken og høre vertskapet fortelle om deres satsing. 

 Omvisning på Loftet —fjøset der hele andreetasjen er en fantastisk flott interiør– og 

gaveartikkelbutikk. Ser du på årets Farmen vil du kjenne igjen eier May-Lis Ekstrøm Hoel. 

 Besøk på Teppa gård—og hils på Wenche og Even, også ett fantastisk par som du kan 

lære å kjenne bedre i den siste utgaven av Lev Landling (6/2015). Etter å ha spist lunsj i 
fjøsrestauranten er det omvising i klesbutikken, møbelbutikken og frisørsalongen. 

 Besøk på Boddingfjell gård—som har økologisk drift med gammelnorsk spælsau og en fin 

liten gårdsbutikk med skinn, ull, garn og lokal mat. 

 Vi avslutter med gårdsbutikken Beite på Hvam VGS, som har ca. 40 leverandører av 

lokalprodusert mat. Vi tar en kopp kaffe mens Kristine Østereng forteller om satsingen. 

 

Har du lyst til å starte opp 

gårdsbutikk eller forbedre den 

gårdsbutikken du har? 

    Bli god på gårdsbutikk i Nordland 

http://www.nfk.no/artikkel.aspx?MId1=3900&AId=16831
http://www.nfk.no/artikkel.aspx?MId1=3900&AId=16831
http://almostre.no/
http://www.edeldesign.as/
http://skafferiet.no/
http://www.hoel-gaard.no/gaarden
http://www.braastadepler.com/
https://www.facebook.com/Landrose.Loftet?fref=ts
http://www.teppa.no/
http://www.boddingfjell.net/
http://godtbeite.com/


 

 

Utgiver 

Dette tiltaket og produktarket er en del av prosjektet Grønt reiseliv i Nordland. 

Prosjektet er av finansiert av Fylkesmannen i Nordland og Nordland fylkeskom-

mune.  

Foto: 

Forside: Hovedbilde, Gårdsbutikken Loftet. Foto: Mary 

Tønder Vold  

Lite bilde: Gårdsbutikken Skafferiet på Hovinsholm i høst-
prakt. Foto: Charlotte Sveinsen 
 
Bakside: Hovedbilde: Inngangsparti gårdsbutikken Edel 

design. Foto: Martine Kraft 

Lite bilde øverst: Gårdsbutikken på Alm østre gård—

økologisk drift. Foto: Privat—Alm Østre 

Lite bilde i midten: Fra hyllene i gårdsbutikken på Braa-

stad gård: Foto: Knut Braastad 

Lite bilde nederst: Wenche og Even Sundby—det driftige 

paret på Teppa gård. Foto: Mary Tønder Vold 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 3: Besøke Gave– og interiørmessen -torsdag og fredag 28.-29. januar 

Messen har som motto: ”Der du kjøper det som selger”.  Bli med å besøk de viktigste og mest 

toneangivende leverandørene som vil gjøre deg bedre rustet til å konkurrere. Du må gjerne 

benytte anledningen til å handle inn varer, eller bare se for å gjøre deg opp et inntrykk om 

hvilken profil din gårdsbutikk skal ha.  

Praktiske opplysinger: 

Reise: Alle delene av dette tiltaket starter og slutter på henholdsvis Gardermoen og i Bodø. Du 

må komme deg hit selv med oppmøtested etter nærmere angivelse. Inkludert i  prisen er: 

Transport med buss, mat som angitt i programmet og overnatting på studieturen. Overnatting i 

Oslo under besøket på messen. Dessuten også overnatting og  bespisning på det butikkfaglige 

seminaret i Bodø. All omvisning og undervisning er inkludert i prisen. Reiseutgifter til/fra Gar-

dermoen og Bodø dekkes av deltagerne selv. Egenandelen på dette tiltaket er 2000,- . 

Booking: Du må melde din interesse via elektronisk skjema på www.fylkesmannen.no/

nordland. Om nødvendig vil Fylkesmannen foreta en utvelging av de påmeldte som oppfyller 

kriteriene for målgruppen. Vi må ha 30 stk. påmeldte for å gjennomføre dette tiltaket. Fristen 

for å melde seg på er 2.oktober.  

Annet: Du må ha reiseforsikring og andre forsikringer i orden før du reiser. Reiseledere på dette 

opplegget vil være Hanne-Sofie Trager (fmnohtr@fylkesmannen.no) og Toril Austvik 

(fmnotau@fylkesmannen.no). Det er ikke anledning til å velge bare deler av opplegget, man må 

være med på alle tre bolkene. Det vil kunne forekomme mindre endringer i programmet under-

veis. Ta gjerne kontakt hvis du lurer på noe—og velkommen til å starte/bli bedre på gårdsbu-

tikk! - også en glimrende mulighet til å lære andre i samme situasjon å kjenne. 

http://www.messe.no/no/GaveInterior/Fremtidige-datoer/

