
  Snu arket! 

 

 

 

 

 

 

Nordland Bondelag og Kjøtt i Nordland inviterer unge/nye bønder til kurs 2.-3. mars 
og alle som forbereder seg på eierskifte på gårdsbruk til kurs 3.-4. mars 2018 

Første kursdag (2.3.) er på Pruglhei gård på Skonseng i Rana. Dag 2 og 3 (3.-4.3.) er på Meyergården 
hotell på Mo i Rana. Kursene gjennomføres i samarbeid med Kjøtt i Nordland. 

Kurs for unge bønder 2.-3. mars 

- tar for seg livet som ung/ny bonde med utfordringer 
og muligheter du møter i den situasjonen: 
- HMS 
- arbeidsgiverrollen 
- velferdsordninger 
- finansieringsordninger 
- samvirkeorganisasjonenes tilbud til unge/nye 
bønder 
mm 

Målgruppe unge bønder-kurset: 
Du som er fersk bonde eller planlegger å bli det. 

Eierskiftekurset 3.-4. mars 

Eierskiftekurset gir kunnskap om eierskifteprosessen og tar for seg tema som gjelder både den 
mentale og formelle delen av eierskifte. 

Det vil være mulighet for hvert gårdsbruk å få en individuell samtale med Jon Rannem. 
”Timebestilling” ved påmelding. 

Målgruppe eierskiftekurset: 
Kurset passer for de som vurderer/skal overta eller overdra gård. 

Størst utbytte av eierskiftekurset vil dere få om alle parter fra både selger- og kjøpergenerasjonen 
deltar. Også rådgivere og andre som jobber mot gårdbrukere kan ha stor nytte av kurset. 

Kostnader 

Unge bønder-kurs 
Kr 825,- for kurs og dagpakker begge dagene. 

Eierskiftekurs 
Kr 1 600,- for kurs og dagpakker lørdag og søndag. 

Begge kursene 
Kr 1 825,- for begge kursene og dagpakker fredag, lørdag og søndag. 
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Priser for overnatting og middag kommer i tillegg til kursavgift og dagpakker: 
Kr 1 135,- pr natt for overnatting på enkeltrom med frokost 
Kr 670,- pr natt pr person for overnatting på dobbeltrom med frokost, ved påmelding sammen. 
Kr 250,- for middag fredag 2. mars 
Kr 350,- for middag lørdag 3. mars (to-retters middag på Meyergården) 

Reisestøtte til deltagere på Unge bønder-kurs 

Deltagere på kurs for unge bønder, som har reisekostnader over kr 350,- kan få reisestøtte ved 
søknad på eget skjema innen 24. mars 2018 (se "relaterte filer"). 

Medlemmer i Nordland Bondelag kan få reisestøtte med inntil kr 2 000,-. Ønsker du å delta, men får 
høye reisekostnader, råder vi deg til å spørre eget lokallag om det er mulig å få støtte derfra også. 

Deltagere på Unge bønder-kurset som ikke er medlem i Bondelaget kan få reisestøtte med inntil  
kr 1 000,-. 

Påmelding 

Fyll ut påmeldingsskjemaet (vedlagt) og send det til nordland@bondelaget.no innen 9. februar. 

Påmeldingsfrist 

Påmeldingsfristen er 9. februar 2018. 
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