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Grunnmuren

• For oss viktig med bulkproduksjonen

• Korn (200+300 daa)

• Kylling (bygde i 2013 

for 180 000 kylling pr år) 

• Skog (1050 daa)

• Ei full inntekt utenom gården

Den trygge grunnmuren er god å ha



Det er alltid flere ressurser å bygge på!

• Mange bygninger –
14 tak

• Veggmalerier om 
Napoleon

• Seter

• Skog og utmark

• Allmenningsrett

• Presenningsverksted



Det koker av ideer
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En solbordtittel

• Nettverksbygging
• Leie inn de rette 

fagfolka – må tåle at 
andre tjener penger 
på deg

• Omgås de rette folka
• Få kokhuggu..
• Tenke mer!
• Innovasjon Norge?
• Testing av idè
• Lufting av idèen
• Ruging på idèen

IDÈ

Ideen blir virkelighet

Det koker av ideer



Nye muligheter?

Omvisning og foredrag om 
malerier og om gården.
Utleie av lokaler og servering

Fant vegg- og takmalerier,  
restaurerte den gamle 
hovedbygningen                     

Ølbrygging og malting av eget korn

Gårdsutsalg for øl
Foredrag om ølbrygging i 
Napoleonshuset



Hva er det «å lykkes»? Hvordan måler vi det?

• Likes?

• Tjene store penger?

• Bli spurt om å holde foredrag?

• Komme i avisa?

• «Ha hekken full»?

• Ha det godt?



JA - grunnmuren må være på plass

MEN - for oss har det vært viktig å ha det artig 

underveis



Erfaringer

• Noen ideer har gått skeis!

• De ideene vi har «lykkes med» er 
de vi har satset mest penger på. 

• Det er viktig å ha det artig 
underveis. 

• Vær fornøyd med den du er og det 
du får til.

• Sørg for å ha et nettverk rundt deg 
som både stiller kritiske spørsmål 
og som heier på deg



Nettverk og gode hjelpere

Omgås de rette folka som gir positiv energi.

• På bygda 

• På landbrukskontoret

• I Innovasjon Norge

• Håndverkere

• Regnskapsfører

• Kolleger

• Landbruksministre 



Gode kolleger i nettverket

• Heie på hverandre

• Gjøre artige ting 
sammen

• Framsnakking 

• Felles markedsføring

• Felles salg



Takk for at vi fikk komme!

www.stangevestbygd.no www.rohnenedre.no


