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Hva er 4H? 

• Landsomfattende barne- og   

ungdomsorganisasjon 

• Formål; å skape en aktiv og samfunnsengasjert           

ungdom med respekt for natur og mennesker 

• Motto: Lære ved å gjøre 

• Medlemsalder: (4)10 – 25 år 

• Medlemstall: ca 16 500 

• Antall klubber: Ca 650 

• Antall 4H-gårder: 50 i 2015 
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4H-gårder/ setre 
• Åpne gårdsanlegg med ca 200.000 besøkende pr år. 

• Økende antall 4H-gårder 

• De fleste er private gårdsbruk/setre. Ellers stiftelser, i 

offentlig, kommunal eller privat eie. (museum, park) 

• Gårdene drives veldig forskjellig, men felles er 

målgruppe barn og unge og 4Hs verdier. Gode 

møteplasser i nærmiljøet, gjerne flere generasjoner 

• Gårdene ligger i distriktene, i tettsteder eller i byene; 

Kampen, Voll, Bodin, Mindland, Nesna, Mo, Fauske 

• De fleste gårdene har tilknyttet seg en eller flere 4H-

klubber som har gården som fritidsarena. Gårdene 

kombinerer ofte tradisjonelle landbruksproduksjon 

med tilbud til det offentlige og frivilligheten 
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Krav for å bli 4H-gård? 
• Gjennomgang av gårdens drift 

sammen med repr. fra 4H  

• Gården må oppfylle 4Hs 

kvalitetskriterier – KSL – IPT – 4H 

• Medlemskap i 4H-gård Norge  

• Framvisning av begrenset politiattest 

for alle ansatte og frivillige på gården 

• Gården må gi plass til 4H-klubbdrift 

• Det bør inngås en samarbeidsavtale 

med 4H i fylket 

• Gården vil være 4H-arena og låne 

kløver 
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Hva kan 4H tilby? 
• Kvalitetsstempelet det gir å være 4H-gård 

• Medlemskap i 4H-gård Norge; faglig 

nettverk, konferanser nasjonalt og 

internasjonalt EFCF. Demokratiopplæring. 

• Tilgang på 4Hs prosjekthefter og annet 

faglig materiell. Samarbeid mellom 

organisasjoner og forvaltningen 

• Samarbeid med 4H om oppstart av 4H-

klubb eller arrangement som Gøy på 

landet, Barnas Matfestival, Potetløpet, 

4Hs økologiske Matskole, Et år med sau 

• Bistand til å ivareta den uorganiserte 

trafikken på gården gjennom 4H-klubben 

• Mulighet til samarbeid om ulike prosjekter 

som gir synlighet og litt inntekter 
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Maten kjem frå…. 
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Traktorsertifikat og sau 
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Dei kloke hendene-  
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Handbåren kunnskap 
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Lære å ta seg fram i livet 
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Demokratiopplæring 
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4H-gård Norge 

• 4H-gård Norge er et 

nettverk for 4H-gårder i 

Norge, og en del av 

European Federation of 

City Farms (EFCF).  

• 4H-gård Norge er et eget 

organisasjonsledd 
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Internasjonalt samarbeid 
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Planar 2015 

• Årsmøtekonferanse 

med tema 

andelslandbruk og 

skolehage 

• Friluftslivets år 

• Fra jord til bord 

• Gøy på landet 

• EFCF 25 år- fagtur 

 


