
ODELSTREFF, Nermo hotell, 12-13 nov. 

 

Landbrukskontoret arrangerer et felles treff for unge som vurderer eller har bestemt seg for å ta over 

gård i Gausdal, Øyer og Lillehammer. Arrangementet gjennomføres med rekrutteringsmidler fra 

Innlandet Fylkeskommune. 

Vi har kalt det «Odelstreff», men dette er for alle som vurderer å ta over gård, odel eller ei. Både for 

enkeltproduksjoner og samdrifter. Det kan også være noen som har tatt over gård for kort tid siden 

som kan finne dette interessant. Nedre aldersgrense er 18 år. Vi håper det blir en god arena for faglig 

diskusjon og sosialt treff med andre i samme situasjon! 

Treffet starter med lunsj lørdag kl. 11 og avsluttes med lunsj søndag kl. 12. Fagprogrammet 

inneholder både tradisjonelle temaer for gårdsdrift, erfaringer fra lokale gårdbrukere, informasjon 

om muligheter – Øystein Rudi, som driver Rudi Gard i Sør-Fron, vil avslutte lørdagens fagprogram 

med et inspirerende foredrag om det å være sin egen sjef – å lede sin bedrift – fra tanke til drift! 

Lørdagskvelden blir det 3-retters middag i godt lag! Deltakeravgiften på 1000,- inkluderer alle 

måltider, overnatting og fagprogram! 

Påmelding til landbrukskontoret@gausdal.kommune.no  

Frist: 21.10.22 

Flott om mailen inneholder: navn, bostedskommune og evt. allergier. 

Foreløpig program finner du på neste side. 

 

 

 

 

 

mailto:landbrukskontoret@gausdal.kommune.no


 

Foreløpig program Odelstreff: 

Tid Hva Hvem 

LØRDAG 12. november 

11.00 – 12.00 LUNSJ OG REGISTRERING 

12.00 – 12.15 Velkomst og presentasjon  Landbrukskontoret 

12.15 – 12.35 Erfaringer som ny gårdbruker Lokal gårdbruker 

12.35 – 13.30 Temaer rundt overdragelser Landbrukskontoret 

13.30 – 13.45 PAUSE – KAFFE 

13.45 – 14.15 Vær bevisst din skog – en viktig del av gården! Landbrukskontoret 

14.15 – 14.45 Næringsutvikling på gården Lillehammer-regionen Vekst 

14.45 – 15.15 Etablererstøtte og gründerskap Skåppå AS 

15.15 – 15.45 PAUSE – KAFFE OG BAKST 

15.45 – 16.15 Lokale råvarer – viktighet og stolthet! Kokken Tor, Øyer 

16.15 – 16.45 Erfaringer fra landbruksbasert reiseliv Paulsrud gård, Vestre Gausdal 

16.45 – 17.00 PAUSE – KAFFE 

17.00 – 18.00 Å være sin egen sjef – fra idè til drift Øystein Rudi, Rudi Gard 

18.00 – 19.00 INNSJEKK OG EGENTID 

19.00 -  MIDDAG OG SOSIALT 

SØNDAG 13. NOVEMBER 

07.30 – 09.00 FROKOST OG UTSJEKK 

09.00 – 11.00 Veivalg i muligheter og investeringer Innovasjon Norge 

11.00 – 12.00 AVSLUTNING OG LUNSJ 

Vel møtt! 

 

 


