
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

NUG 
nærings-
utvikling  
på gården 

Påmelding 

 NUG-kurset, 5 samlinger (7900 kr): …… 

 Fagsamling biovarme (2900 kr):  …… 

 Fagsamling lokalmat (2900 kr):  .…..  

 Ant. personer fra samme bedrift:  ......  stk 

 Navn: …………………………………………. 

 Adresse: ……………………………………… 

 Tlf/Mobil/E-post: …………… ………………. 

 Norsk Landbruksrådgiving Agder, Brandsvoll,
4646 Finsland, agder@lr.no, 91 87 08 93 

NB! NUG-kurset settes i gang med forbehold om 
finansiering. Fagsamlingene arrangeres uansett.      

Om oss 

 Norsk Landbruksrådgiving Agder er en 
medlemseid rådgivingsorganisasjon med 1030 
medlemmer. Vi gir råd innen planteproduksjon, 
økologi, kulturlandskap, økonomi, maskinteknikk 
og byggteknikk. 

 Agder Matforum er en medlemsorganisasjon for 
50 virksomheter som arbeider med mat og drikke 
på Sørlandet. Målet er å fremme nyskaping, 
produksjon og markedsføring av lokalmat.  

    

Invitasjon til kurs for   
nytenking innen landbruk, 

biovarme og matproduksjon 
-fra idè til forretningsplan 

 

Kontaktinfo  
Norsk Landbruksrådgiving 

Agder 
agder@lr.no 

http://agder.lr.no/ 
Torleiv Roland 90 62 48 73       

Inger B. Slågedal 91 87 08 93 

Agder Matforum 
post@agdermatforum.no 
www.agdermatforum.no  

Gunnar Hørthe 90 17 61 62      
Åse Hodne Hørsdal 41 35 34 60 



 

 

Kursprogram 

1. samling: 1.-2. nov. 2012 

 Personlig utvikling og samhandling 
 Forretningsidè og økonomi 

 
2. samling: 29.-30. nov. 2012 

 Salg og markedsføringsstrategier 
 Forretningsplan og økonomi 

 
3. samling: januar 2013 

 Kalkyler, investering, budsjett 
 Forretningsplan og økonomi 

 
4. samling: februar 2013 

 Forretningsplan og økonomi 
 

5. samling: mars 2013 

 Presentere forretningsplanen for et 
fagpanel (fylkesmann, bank, Innovasjon) 

 Oppsummering 
 Prosjektsøknad 

 

Fagsamlinger 

Biobrensel: Færsnes gård, Vegårshei, 19.-20.sept 

 Besøk på biovarmeanlegg, Bygland, Åmli og 
Vegårshei 

 Lover og regler om offentlig energileveranse  
 Økonomi, lønnsomhet, finansiering 
 Deilig middag på Færsnes gård 
 Bønder, Norges Vel, Fylkesmannen, Nobio 
Målgruppe: gårdbrukere som vil starte sitt eget 
biobrenselanlegg og de som vil selge biovarme. 

 

Lokalmat: Abra Havn, Dyreparken 17.-18.sept. 

 Gårdslunsj på Røyland gård 
 Produksjonskjøkkenet i Travparken 
 Marked, merkevare, produktutvikling 
 Krav til lokaler, trygg mat, distribusjon 
 Økonomi, lønnsomhet, finansiering 
 Deilig middag med topp kåsør fra Jæren! 
 Bønder, kokker, næringsmiddelindustri, 

Mattilsynet, Innovasjon Norge, KSL 
Matmerk, Asko 

Målgruppe: gårdbrukere og andre som vil tilby 
opplevelser og matrelatert virksomhet. 


