
 

Del 1: Befaring av  butikken, august 

Besøket skal evaluere og kartlegge: 

 Gårdsbutikkens beliggenhet i forhold til ekspone-

ring og kommunikasjonsmuligheter og hvordan 

disse utnyttes i dag. 

 Hvordan framvise og eksponere de varer som 

tilbys—dagens arbeid kontra de muligheter som 

finnes 

 Butikkens visuelle framtoning og attraktivitet i 

forhold til å utløse kjøp 

 Lokale kommunikasjons—og markedstiltak 

 

Del 2: Seminar i Bodø 23.-24. oktober 

 Lokalt markedsarbeid 

 Butikken som salgs– og kommunikasjonskanal 

 Forskjell på en tradisjonell butikk og en  

 gårdsbutikk—muligheter og utfordringer 

 Praktisk gruppearbeid med utgangspunkt i bilder 

og beskrivelser fra befaringene 

 

Har du lyst til å forbedre gårds-

butikken din? 

 
 

Er du gårdbruker eller eier en land-

brukseiendom i Nordland og har etab-

lert gårdsbutikk med faste åpningsti-

der? Da har vi et tilbud til deg. 

Mål for tiltaket: At gårdsbutikkene i 

fylket skal drives mer profesjonelt slik 

at foretaket får bedre lønnsomhet og 

en større andel av verdiskapingen lo-

kalt.  

Vi har satt sammen et todelt program.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dette tiltaket og produktarket er en del av prosjektet Gårds-

turisme og matopplevelser i Nordland. Prosjektet  eies og 

drives av Fylkesmannen i Nordland og er søkt finansiert av 

Fylkesmannen i Nordland og Nordland fylkeskommune.  

Foto: 

Forside: Hovedbilde, Litlehaug urtegård, Foto: Bjørn Erik 

Rygg Lunde, Pressfoto AS/Fylkesmannen i Nordland 

Lite bilde: Nyåpning av Godøynes gårdsutsalg, Foto:  
Monica Andreassen Iveland 
 
Bakside: Hovedbilde: Marthas såper, Fotograf: Toril 

Austvik 

Lite bilde øverst: Fra Marthahaugen gård, Foto: Toril 

Austvik 

Lite bilde i midten:  Urtehagen på Tofte, Foto: Bjørn Erik 

Rygg Lunde, Pressfoto AS/Fylkesmannen i Nordland 

Lite bilde nederst: Lofoten Gårdsysteri,  Foto: Toril 

Austvik 

 

 

 

Praktiske opplysninger: 

Befaring i butikken: Du må sette av tid til å ta imot den som kommer 

på besøk for å evaluere butikken din.  

Reise: Du må selv bestille og betale for reisen til samlingen i Bodø, du 

må være i Bodø til lunsj 23.10. og kan dra etter lunsj  24.10.  

Kostnader: Egenandelen er kr 2000 per person.  Inkludert i prisen er 

overnatting og bespisning på seminaret i Bodø .  

Påmelding: Her er lenke til påmeldingsskjemaet på nettsiden til Fyl-

kesmannen. Hvis interessen blir større enn antall plasser vil Fylkes-

mannen foreta en utvelging blant de påmeldte som oppfyller kriterie-

ne for målgruppen.  Fristen for å melde seg på er 15. juni, og straks 

etter det vil vi ta kontakt med alle som har meldt seg på.  

Tiltakene vil gjennomføres under forutsetning av at endeling finan-

siering kommer på plass og at det blir mange nok påmeldte. 

Detaljert program for seminaret i Bodø vil bli utarbeidet i løpet av 

høsten. Tidspunkt for befaring av gårdsbutikken avtales nærmere når 

alle deltakerne er kommet på plass.  

Ta gjerne kontakt hvis du lurer på noe. 

Kontaktpersoner: 

Ingvill Bang, e-post: fmnoinb@fylkesmannen.no, 

tlf: 75 54 78 23. 

Toril Austvik, e-post: fmnotau@fylkesmannen.no, 

tlf: 75 54 78 43 

 

https://www.fylkesmannen.no/nb/Nordland/Kurs-og-konferanse/Gardsbutikkurs/

