
Inspirasjonstur for gårdbrukere, nye brukere og 

andre landbruksinteresserte i fjellandbruket   
 

Aktivt Fjellandbruk i Holtålen, Røros og Tydal kommuner inviterer til prosjektets siste fagtur. Denne 

gang går turen til Fosen. Aktuelle dager er fredag 20. april – lørdag 21. april 2018 hvor det blir 

besøk til landbruksbedrifter med ulike produksjonsløsninger innen småfe og storfe samt oppstart av 

husdyrproduksjon og satsinger innenfor videreforedlinger. Egenandel for hele turen er kr 400,- per 

person når påmelding innen torsdag 12. april. Etter denne dato kr 600,-. Dette inkluderer buss, lunsj, 

middag, overnatting og frokost.  Det bestilles dobbeltrom. For enkeltrom må påregnes kr 100,- 

ekstra. 

Det settes opp buss fra Røros til Klett, og buss fra Tydal til Klett. Fra Klett samles alle i fellesbuss til 

Fosen. 

Påmelding innen torsdag 12. april til tlf. 952 95 955 eller på e-post berit.ostbyhaug@os.kommune.no 

Program 
Fredag 20. april 

07.30 - Avreise Ås i Tydal   

07.00    - Avreise Røros stasjon 

09.50 - Avreise Klett 

 

11.30  Lunsj på Kystens Arv i Statsbygd 

Her får vi møte Hans Horneman som vil fortelle litt om sine valg. Han eier og driver 

bruket Reins Kloster der han driver økologisk melkeproduksjon samt har utviklet 

tilleggsnæring som is- og ølproduksjon. Han bruker egenprodusert helmelk samt fløte 

fra Rørosmeieriet i sin produksjon av is. 

 

13.00  Avreise fra Kystens Arv 

 

13.30  Petter Harald Kimo, Skaugdalen 

 Eier og driver Kimo gård. Melkekvote på 303 tonn (120 tonn egeneid). Løsdriftsfjøs 

fra 1989 med stall, som i 2011 ble ombygd og påbygd til 43 liggebåser med robot. 

Lave kostnader. Kalvefjøs med talle på oppstøpt plass med rundbuehaller. Her går 

kalvene fra 8 uker til ca 9 mnd. 

Andelseier i gjødselkumme bygd i prosjektet «Skitt la gå». Prosjektet har medført at 

all gjødsla blir spredd i vekstsesongen. 

 

15.50  Ytter Dueskar Gård som drives av Berit Langdahl Andresen og Joar Grande 

 Starta på en nedfallsbruk som de bygde opp ved å flytte tunet og sette opp ny 

driftsbygning og våningshus. Driftsbygningen er bygd for mulig flerbruk. I dag er 

produksjonen på 100 vf. sau. Jordvarme i fôrsentral. Hovedproduksjon på grå 

trøndersau og noe villsau. Tar igjen slakt for videreforedling. Foredling av ull og skinn. 

 

18.00  Vi kommer til overnattingsstedet hotell Bjugin. Vi sjekker inn og spiser en rask 

middag. For de som ønsker blir det avreise kl 19.30 til Helene og Lars Erik Bugten 

som driver kjøtt- og melkeproduksjon på 440 tonn egeneid melkekvote. Helt nytt 

løsdriftsfjøs med totalt 81 liggebåsplasser og eget oksefjøs fra 2009. Trebygninger. 



Liggebåsene i velferdsavd. og sinkuavd. har ekstra bredde. Gangarealet er større enn 

kravet, noe som Bugten synes er atferdsmessig godt. Kalveoppdrettet består av bla. 

bruk av kalvehytter. 

Kanskje har de begynt våronna med gjødselspredeutstyret som består av 

slangespreding med rekkevidde opptil 2 km.  

 

Lørdag 21. april 

08.30  -  Avreise fra hotell Bjugin 

 

09.15  Anita og Richard Hanssen, Husbysjøen 

Eier og driver bruket Myra gård. Kjøpte bruket som var i ferd med å gro igjen med 

 forfalte bygninger. Fjøset fra 1936 ble revet unntatt kjelleren. Bygd opp i 

lafteelementer og huser i dag 80 vf. sau (plass til flere). Flistalle fra egen skog. I tillegg 

har de uteganger av høylandsfe. Videreforedling. Er i gang med å bygge om eldre 

størhus til serveringslokale (vernebestemmelser).   

 https://briefingfosen.no/fra-nordland-til-fosen/  

 

11.50 - Hindrum Gårdsysteri  

 Har bygd ysteri i driftsbygningen (ombygging av en eldre del). 

 https://www.lokalmat.no/no/produsenter/hindrum-gaardsysteri 

  Driver økologisk melkeproduksjon på kvote 100 tonn. 

 

13.30 Sivert Fenstad, Statsbygd 

Bygd nytt kufjøs for ikke lenge siden (Borgenbygg), 1 robot, ikke velferdsavdeling, 

bruker gammelfjøset til okser og ungdyr. Bygde gjødselkum i forbindelse med 

prosjektet «Skitt la gå» i Rissa for 3-4 år siden.  

 

15.00  -  Vi tar ferga Rørvik – Flakk 

 

15.45  Avreise Klett 

 

 

Alle interesserte er velkommen til å bli med! 
 

https://briefingfosen.no/fra-nordland-til-fosen/
https://www.lokalmat.no/no/produsenter/hindrum-gaardsysteri

