
 

 

 

Til deg som kunne tenke deg å delta på kursserien "med fokus på 

generasjonsskifte og næringspotensialet på gården" 

 

Har du lyst til å utvikle din gård?  

Er det grunnlag for å gjøre ting litt bedre? 

Gir gården den avkasting den bør, slik at gården bidrar positivt inn i 

familieøkonomien?  

 

I samarbeid med Norges vel inviterer Landbruk Nord til et informasjonsmøte om 

kursserien. Møtet vil være 29.november 2018 kl. 1100 i Landbruk Nords lokaler på 

Storsteinnes. 

 

Selve kursserien vil bestå av 3 samlinger som holdes i månedene januar/februar/mars 

2019.  

Den første samlingen bruker vi tid på egen motivasjon og forutsetninger for å lykkes 

med vårt «gårdsprosjekt». De to neste samlingene går vi dypere inn i økonomi og 

utfordringer knyttet til generasjonsskifte/eierskifte på din gård. Den tredje samlingen 

bruker du tid å ferdigstille forretningsplanen for gården din.  

 

Kurset passer for deg som ønsker å drive tradisjonelt landbruk (ku, sau og geit) eller 

deg som kanskje har lyst til å prøve noe nytt; Inn på tunet, småskala mat, turisme 

m.m.  

Vi håper å kunne få mellom 10 og 20 deltakere på kurset, målet med kurset er å gi deg 

solide kunnskaper og økonomiske verktøy for styring av egen drift. 

 

Eksempler på problemstillinger fra kurset: 

•             Hva passer for meg og min gård? 

•             Hva er maskinkostnader og andre kostnader per time? 

•             Hva bør jeg ha i fortjeneste per time? 

•             Forsikringer mm 

•             Hvor kan jeg søke hjelp; lovverk, finansieringsordninger mm. 

 

Kursavgiften er ikke fastsatt ennå men vil bli mellom 8000-10 000,- kr for alle 3 

samlingene. Betaling for kurset kan deles opp i to. Dette dekker forelesninger, mat og 

kaffe og litt kursmateriell. Egen PC er en fordel. Deltaker nummer 2 fra samme gård, 

vil måtte dekke kostnader med mat. 

 

For påmelding og spørsmål om kursserien kontakt Nora Foshaug (480 91 433) 

 

 

Velkommen på kurs!  


