
Invitasjon til fagtur for bønder i Fjellandbruket i Buskerud og Telemark 

«Noko atta t garden – nye ide ar i 
fjellandbruket» 
 

Fagtur i Tinn og Hjartdal, Telemark     

Overnatting: Tuddal Høgfjellshotell 

Tid: torsdag 7.09 – kl. 12.00 til fredag 08.09   Oppmøtested: Rjukan sentrum 

 

Vi har gleden av å invitere til fagtur i Fjellandbruket! Er du ung bonde, i overtakelse eller på en eller 

annen måte vurderer «nok attåt garden» så håper vi fagturen er interessant for deg! Tema vil dreie 

seg omkring kombinasjoner mellom primærnæringa og satsinger rettet mot reiseliv, eller annet 

tilbud som tar i bruk gårdens ressurser på nye eller utvidete måter. Samlet sett bidrar det til å utvikle 

gården, øke attraksjonskraften i fjellområdene og gjøre fjellandbruket synlig.  

 

Torsdag 7.september 

12. 00  Oppmøte Rjukan– Birkelands Gate- gml taxi 

12.30 Felles busstransport til Selstali Seter i Tinn.  

  Her får vi velsmakende seterlunsj og høre to generasjoner på setra. 

Retur tilbake til biler   

16.00  Innsjekk på Tuddal Høgfjellshotell 

16.30 Fagprogram – innledere og diskusjoner  

Åpen prat og erfaringsutveksling i vakre fjellomgivelser 

20.00  Middag 

 

Fredag 8. september 

08- 9.00: Frokost og utsjekk – mulighet for videre avreise til Dyrskun 



 

Turen vil ta dere med inn til Selstali seter ved foten av Gaustatoppen i Tinn. Her står maten, dyra og 

folka sentralt, omgivelsene er mektige og ny generasjon har overtatt. De vil dele tankene sine med 

oss! Senere på dagen vil ta inn på Tuddal Høgfjellshotell, historisk hotell med mat og fjellnatur som 

gode ingredienser. Vi bruker omgivelsene og vil ha et faglig opplegg som gir mulighet for å knytte 

kontakter, utveksle erfaringer og få med tips og inspirasjon. Mer info kommer senere. Turen kan 

kobles med Dyrskun i Seljord som starter fredag 8. september. Deltakelsen på Dyrskun er frivillig, 

men fredagen regnes som fagdagen for bøndene og kan gi en flott kombinasjon med fjellandbruks-

samlingen i Telemark. Se www.dyrskun.no. 

 

Praktisk informasjon: 

Tuddal Høgfjellshotell ligger i fjellandbrukskommunen Hjartdal. http://tuddal.no/ 

Påmelding: Begrensete plasser – siste frist for påmelding er 15.08  

Bruk elektronisk påmeldingsskjema på https://www.fylkesmannen.no/Telemark/ 

 

Priser på deltakelse:  

Enkeltrom: Inkluderer fagprogram m/lunsj, middag og overnatting m/frokost – 850 kr 

Dobbeltrom: Inkluderer fagprogram/lunsj, middag og overnatting m/frokost –  600 kr 

Kun dagpakke: Inkluderer hele programmet utenom middag og overnatting - 200 kr 

 NB! Påmeldingen er bindende og ved forfall belastes hele deltakeravgiften.  

Kontaktpersoner: Ta kontakt om du har spørsmål eller annet til samlingen! 

    Anne Aasmundsen, fmteaas@fylkesmannen.no - 35586174/97985899 

      Marita Bruun, fmtembr@fylkesmannen.no – 35586268/99614412  

Marit Røysland og Nanfrid 

Ranheim  Røysland er to 

generasjonar på Selstali 

seter i Tinn, under mektige 

Gaustatoppen. Her er det 

drevet turisme og seter-

bruk i mer enn 40 år. Se 

www.selstali.com 

http://tuddal.no/
mailto:fmteaas@fylkesmannen.no

