
 

 

INVITASJON TIL INSPIRASJONSTUR 

DEN NYE BYNÆRE BONDEN I TRONDHEIMSREGIONEN 

LØRDAG 25. MAI KL. 0915 – CA KL 1530 

Målgruppe: Bynære bønder i Trondheimsregionen som er i gang med, eller går med planer om 

etablering av produksjon av lokalprodusert mat og opplevelser. 

Bynært landbruk er ett av satsingsområdene for Grønt Kompetansesenter på Skjetlein.  Vi ønsker å 

være en møteplass der aktørene kan bygge nettverk og få påfyll av kompetanse.  Vi har nå gleden av 

å ønske velkommen til  

INSPIRASJONSTUR TIL ORKDALSREGIONEN 

Program for dagen: 

kl 0915 Oppmøte på Skjetlein videregående skole for felles busstransport 

Besøk på Fannremsgården inkludert lunsj 

Besøk på Orkladal Ysteri der vi også møter flere produsenter fra Thamsriket – Smaker fra Orkland 

Besøk på Storkvikne gård 

ca kl 1530 Tilbake på Skjetlein 

 

Deltakeravgift kr 500,- faktureres ved påmelding. 

 PÅMELDING INNEN 19. MAI på  

 Spørsmål rettes til Grønt Kompetansesenter v/Sissel Langørgen, tlf. 91 37 29 37  

  

  



 

 

Besøk på Fannremsgården 
På Fannremsgården får vi oppleve et miljø med gamle 
husdyrraser og historiske interiører både i fjøset og inne i 
finstuggu i trønderlåna.  Gårdens mat leveres bl.a. til 
restaurant Credo i Trondheim, og Jon Fredrik Skauge og hans 
kyr fikk ekstra blest da Credo fikk Michelin-stjerne og 
bærekraftpris tidligere i år. På Fannremsgården er det alltid 
reinhekla og raust, ekte og pålitelig.  Gårdsbutikk med 
gårdens egne, håndsydde bunader, andre klær, tekstiler og 
mat. 
 
På Fannremsgården får vi også servert lunsj 

  

 

Besøk på Orkladal Ysteri der vi også møter flere produsenter 
fra Thamsriket – Smaker fra Orkland 
 
Orkladal ysteri produserer forskjellige kittmodnede oster i 
tillegg til blåost, stykkost (feta) og kremost. Ostene selges 
hovedsakelig til spesialbutikker i Oslo og Stavanger og til 
restauranter i Trondheim og på Orkanger.  Gårdsbutikk med 
salg av egne oster, annen gårdsmat og brukskunst/håndverk.  
Orkladal Ysteri har i flere år deltatt på Trøndersk Matfestival. 
 
Smaker fra Orkland er et produsentsamarbeid med 13 
deltakere etablert våren 2018.  Sammen med flere aktører i 
Thamsriket jobber de for å få til et tett samarbeid mellom 
reiseliv og lokalmat, samt gi de som kom kommer til Orkland 
en matopplevelse som er kombinert med historie og 
opplevelser fra Orkland. 

 

 
 
Besøk på Storkvikne gård 
På Storkvikne gård er de brennende engasjert og opptatt av kortreist, lokalprodusert mat og ikke 
minst av god dyrevelferd.  De tilbyr trygg og ren mat, rett fra gården.  
Selvbetjent gårdsutsalg med salg av ferske egg fra frittgående høner, kalvekjøtt fra egne kalver og 
andre lokale matskatter og unikt håndtverk.  Storkvikne gård er med i Thamsriket – Smaker fra 
Orkland, og har også erfaring fra REKO-ringen Trondheim. 
 

  

https://www.hanen.no/bedrift/528
https://www.hanen.no/bedrift/313
https://smakerfraorkland.no/
https://www.hanen.no/bedrift/829

