
 
 

 

Har du tilknytning til en landbrukseiendom? Vurderer du å ta over en gard i Folldal, eller har du tatt 

over en gard de siste åra? Kan hende vil du drive med landbruk, kan hende drive med annen næring, 

eller kan hende er garden først og fremst aktuell som bosted. Vi ønsker velkommen et mangfold på 

gardene i Folldal. Målgruppe for samlinga er særlig 15 år og oppover til 30-35 år. Men ingen 

absolutte grenser, og den som er aktuell for å overdra garden til noen yngre er også velkommen til å 

delta.    

UNGDOMSSAMLING 

LANDBRUK 
 

Sted: Digitalt på teams. 
 

Tidspunkt: Lørdag 24. april 
klokka 12.00 – 15.00. 

 
Selve samlinga blir i teams i nåtid med mulighet for å stille spørsmål muntlig eller eventuelt via chat 
funksjonen. Mange av innslaga er filma på forhånd.  
 
Program er fortsatt under utarbeidelse, men vi kan reklamere med:   
-Ordfører Kristin Langtjernet, gardene i Folldal for bosetting, landbruksdrift og næringsaktivitet.  
-TV og radiokjendis og Nord Østerdøl Olav Viksmo Slettan dukker opp og gir sitt bidrag på direkten – 
om å utvikle ideer både på det kommersielle og private plan.  
-Filminnslag fra Storsteigen landbruksskole, voksenagronom tilbudet og fagskoletilbudet.  
-Filminnslag fra tre ulike garder i Folldal der det er unge drivere. 
-Folldal Bondelag, filminnslag der de presenterer seg.  
-Folldal Bonde- og Småbrukarlag, filminnslag der de presenterer seg.  
-Næringsutvikler Jørn Aarsland, næring i fjellkommunen Folldal, muligheter.   
-Jordbrukssjef Bjørn Gussgard, muligheter i fjellandbruket i Folldal.    
-Landbruksavdelinga hos Statsforvalteren gir sitt bidrag.   
-Konkurranse! Landbruks/Folldals KAHOOT for deltakerne underveis der vinneren får tilsendt en 
pakke med lokalmat fra Nord Østerdal. Så hold mobilen klar, i tillegg til pc/skjerm.  
 

Filminnslag tre ulike garder og Storsteigen ved profesjonell TV fotograf Geir Olav Slåen. 
 

Påmelding til servicekontoret i Folldal kommune på e-
post postmottak@folldal.kommune.no eller på 
telefon 62 49 10 00 innen fredag 16. april. Ved 
påmelding oppgi epostadresse. Alle påmeldte vil før 
samlinga motta en teams lenke pr epost som de kan 
koble seg på. Arrangementet er der og da, bare noen 
deler av arrangementet vil kunne sees på nettet i   

    ettertid.  
 

Velkommen til et møte i «skya»! 
Arrangør: Folldal kommune, TLU i samarbeid med Folldal Bondelag og Folldal Bonde- og 
Småbrukarlag   


