INSPIRASJONSTREFF
lokalmat, grønt reiseliv, Inn på tunet eller andre ideer?
Har du en idè i magen,
eller tanker om videreutvikling av egen bedrift?
Da er du velkommen til inspirasjonstreff
på Namsskogan familiepark
Tirsdag 25. april kl 18.30 — 22.00

FOR HVEM:
Både for de som vurderer å starte opp egen
virksomhet med utgangspunkt i landbrukets
ressurser og for de som er godt i gang og
kanskje har tanker om å videreutvikle bedriften sin.
NÅR OG HVOR:
Tirsdag 25. april kl 18.30
Namsskogan familiepark
MER INFORMASJON:

PROGRAM:
Kaffe fra kl 18.00
Kl 18.30– 18.45 Velkommen
Kl 18.45– 19.30 Erfaringer med etablering av gårdsslakteri, kjøttforedling, Inn på tunet, servering, og akevittproduksjon v/ Svein Berfjord, Berg gård i Inderøy
Kl 19.30 —20.00 Utviklingsvegen v/Ola Sundkvist, driver
av opplevelseanlegget Korpens Öga og Rid i Jorm.

Inger Helland, Grong kommune
tlf.47260882, 74312161

Kl 20.00 —20.15. Om støttemuligheter og oppfølging,
Innovasjon Norge, kommunene, Namdalshagen,
Etablereropplæringen, Matnavet på Mære

PÅMELDING: Innen 20.april til
postmottak@grong.kommune.no
Eller til www.matnavet.no, se under kurs.

Kl 20:15

Arrangør: Landbruk/næring i kommunene
Høylandet, Grong, Namsskogan, Røyrvik og
Lierne og i samarbeid med Fylkesmannen i
Nord-Trøndelag, landbruk.
Selv om du ikke bor i disse kommunene og
ønsker å bli med, er du selvsagt hjertelig
velkommen.

Vi byr på litt servering

Kl 20.30—22.00
Rundbordsprat – 3 bord – skifte bord etter ca 25 min.
Her kan du få en nærmere prat med foredragsholdere og
andre fra virkemiddel-apparatet. (Se neste side)
VELKOMMEN!

Svein Berfjord og Kirsti Farbu
Startet allerede i 1998 med
direktesalg av gårdens produkter, (sau og gris) bygde
gårdsslakteri og foredlingsanlegg, gårdsbutikk og serveringssted og utvidet så virksomheten med Inn på tunet.
Siste utvidelse er produksjon
av deres egen akevitt.

ETTER PAUSEN:

www.berg-gaard.no

Bord 1:

Kl 20.15 Rundbordsprat
Vi har en uformell dialog rundt små bord slik at du kan
komme i direkte kontakt med foredragsholdere og virkemiddelapparatet. Skifter bord etter ca. 25 min.

Støttemuligheter
Innovasjon Norge og kommunen
Ola Sundkvist og Elin driver
Korpens Öga i Jorm, på
svensk side,ikke langt fra
Røyrvik. Høgst opp i bygda
med fantastisk utsikt over
Jormsjön tilbyr de en plass
for spesielle opplevelser, både for å bo, spise, legge selskaper eller delta i de opplevelser som tilbys.

Bord 2:

Ideutvikling—tettere på erfaringer. Velg deg en av disse.
Berg gård, Namdalshagen, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Bord 3:

Kompetanse og oppfølging etablering
Matnavet på Mære, kommunen

www.korpensorga.com

Bidragsytere i arrangementet er også :

