PROGRAM STUDIETUR TIL SVERIGE 19.-21.november 2018
Studieturen for Naturbruksskolenes Forening denne høsten går til to ulike naturbruksskoler i MidtSverige. Vi skal overnatte på og besøke gårder som driver med bygdeutvikling og tilleggsnæringer i
landbruk og skogbruk. Vi får også høre mye om friluftsliv og om verdiskaping. Turen starter fra
flyplassen på Gardemoen kl 08.00 mandag 19. november og vi ender opp på Trondheim lufthavn
Værnes kl 18.00 onsdag 21. november.
Mandag 19. november
08.00 - Oppmøte rett ved Meeting Point ved heisen utenfor ankomsthallen på Gardemoen. NB alle må
være på Gardemoen kl 08.00! Vi kjører mot Elverum og videre inn i Sverige til Älvdalen.
12.30 Ankomst til Älvdalen med lunsj, orientering og omvisning
Älvdalen Utbildingssentrum i Mora er et naturbruksgymnasium som
utdanner naturguider gjennom âventyrgymnasiet, fiskegymnasiet,
jaktgymnasiet i tillegg til skogbruksutbildning. De markedsfører seg meget
godt og har bra rekruttering. Rektor Anneli Gunnars tar imot oss og vi får
omvisning og orientering om tilbudet både på frilufstliv med de ulike
gymnasietilbudene og skogutdanninga. www.alvdalen.com
16.30 Avgang videre til Klövsjø der vi overnatter og spiser middag
Fjellbygda Klövsjø – Her skal vi på bedriftsbesøk og overnatter i leiligheter
på Hotell Klövsjöfjäll.
20.00 Middag på Hotell Klövsjöfjäll
Tirsdag 20. november
Kl 09.00 Vi får omvisning tirsdag morgen med Jan Zakrisson som driver
Klövsjö Gårdsbryggeri – et godt etablert lokalt mikrobryggeri. Han vil snakke
om bygda si og utvikling av landbruket og tilleggsnæringer her. På
bryggeriet brukes håntverksmessige metoder basert på den klassiska
bryggeritradisjonen. Han brygger øl i litt større skala, både lättöl, folköl och
starköl. Alt øl brygges i en ombygd «ladugård» från 1850-talet. www.kgbbryggeri.se
12.00 Lunsj på Restaurang HumleLiret. De retter seg inn på smaker og
ingredienser fra den svenska og den meksikanske matkulturen. I den
ombygde låven mikses topp moderne kjøkkenutsty med mange av
matlagningens mer tradisjonelle ritualer. Restauranten drives av Jan sin
datter og samboer, og er en videreutvikling av gården og bryggeriet.
14.00 Avreise til Wikners Persåsen holder til midt i Storsjöbygden. Her fant
Wikners en fredfull liten bygd med vakker utsikt mot Storsjön. De kjøpte
den gamle skogsskolens lokaler for 45 år siden og begynte bit for bit å
bygge opp virksomheten med snekkeri, hytteby, hotell, konferanse og
restaurant. Vi får omvisning i anlegget når vi kommer tirsdag ettermiddag,
og vi spiser middag og overnatter på Persåsen. www.persasen.se

Onsdag 21. november
Kl 08.00 Avreise til Torsta naturbruksgymnasium
Som er et tradisjonelt landbruksgymasium men som tilbyr utdanning innen
smådyr, landbruk og skogbruk.
09.00 Orientering med Trine Amundsen som er utviklingsleder på Torsta
og som vil snakke om landbruket i Jämtland og hvordan Torsta jobber med
utdanning og rekruttering av elever av. Hun forteller også hvordan de
jobber med bøndene og videreutvikling av landbruket i sin region.
11.00
Eldrimner er et nasjonalt ressurssenter for handverksmat. De formidler
kunnskap, gir støtte og inspirasjon til mathandverkere i hele Sverige og i
Norden, i starten såvel som i videreutviklingen av bedriften.
Eldrimner hjelper foretak gjennom rådgivning, seminarer, studiereiser,
utviklingsarbeid og erfaringsutveksling, alt for at mathandverket skal
utvikles. www.eldrimner.com
12.00 Lunsj
13.00 Avreise til Teveltunet
15.00 Orientering med kaffe på Teveltunet som tilbyr mange aktiviteter på
bestilling fra grupper. De satser på friluftsliv og har og spennende
opplevelser i klatreparken, og downhill-sykling, ridning, kano og
snøscootersafari.I gårdsbutikken får du kjøpt øl fra eget bryggeri og klær av
førsteklasses alpakkaull bl.a. Vi får kaffe og kort omvisning med orientering
her. www.teveltunet.no
Egenandel: Kr 3950 for dobbeltrom og kr 4400 for enkeltrom.
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