
 

 

 

 

 BÆREKRAFTIG TILLEGGSNÆRING PÅ GÅRDSBRUK 

 

  Studietur til Leka 10. – 11. mai 2022 

 

Bli med og opplev våren på fantastiske Leka! Grønne perler i Namdalen 

avsluttes med en rundtur på «geologiøya» og alt den har å by på. 

Påmelding innen 22. april 

Egenandel for turen er 500 kr + overnatting 

 

Tirsdag 10. mai 

11.30   Vi starter på Austra med et besøk på Opdal Nordre 

Gårdsslakteri AS (11) Opdal Nordre Gårdsslakteri | Facebook 

Kaffe med noe å bite i ved ankomst.                         

Mette og Aleksander Lundseng driver med 

frittgående gris som de slakter og foredler på 

gården. Vi får orientering og omvisning, og ikke 

minst en smaksprøve på gårdens produkter.  

 

13.10 Ferje fra Gutvik til Leka 

 

 

https://www.facebook.com/opdalnordre/


13:45 Lunsj på Cafeflora 

Orientering om Cafeflora som driver 

mangesysleri (kafe, blomsterbutikk, 

begravelsesbyrå...)  Forsiden (cafeflora.no) 

 

15:00 Innkvartering på Leka brygge Leka Brygge - Leka Brygge 

  
15:30  Guida rundtur med buss 

Leka opplevelser v/Arnfinn Holand presenterer seg på bussen. 

Vi stopper underveis for å se og kjenne på bergarter fra jordas 

indre, og besøke ulike attraksjoner som f.eks.: 

Leka Steinsenter v/Jostein Hiller. Leka Steinsenter (leka-steinsenter.no) 

Leka er «Norges geologiske nasjonalmonument»  

Lotte Hamlandsø, suvernir og kunst. Kaffe og vafler. 

Leka lokalmat v/Svein Pettersen og Jon Inge Hansen. 

Produkter av ma laks, villsau og kval. Vi får smake på 

produktene ved middagen. (11) Svein Pettersen | Facebook 

Saga øl v/Tom Freddy Thorsen. Han brygger øl til oss som 

serveres til middagen, samt anledning til å kjøpe. 

 

19:30  Middag på Leka brygge med lokal vri og innslag fra 

Ørnerovsmusikalen v/Bjørn Sigurd Larsen 

 

 

https://cafeflora.no/index.php
https://lekabrygge.no/
http://www.leka-steinsenter.no/index_norsk.htm
https://www.facebook.com/groups/524903711367226/user/1644183857


Onsdag 11. mai 

08:30  Frokost  

09:00  «Hvordan tjene penger på opplevelser» 

 Erfaringer fra reiselivsnettverket på Jøa, og fra vandrerprosjekt 

i Indre Namdal. 

Orientering fra Explore Leka Velkommen til Explore Leka                     

Lene Grydeland og Marieann Aune tilbyr skreddersydde 

turopplevelser. 

10:00  Avreise til Skeisnesset. 

Skeisnesset er ett av Norges «utvalgte kulturlandskap», 

tilrettelagt for vandring. Vi får orientering under veis om  

skjøtsels- og tilretteleggingsarbeid, og hvordan ma Explore 

Leka bruker dette landskapet i sitt tilbud. Erfaringsutveksling 

fra ulike måter å få til lokal verdiskaping.  

Vi får lunsj basert på lokalmat fra Leka hos Kristin Floa og 

Arnfinn Holand. De driver med villsau, og har satt i stand deler 

av fjøset som formidlingslokale. Lunsjen leveres av 

Herlaugskroa. (11) Herlaugskroa As | Facebook  

    

13:40  Avgang ferje fra Leka 

 

 

Grønne perler i Namdalen takker for laget for denne gang. 

Vi håper at vi ses ved senere anledninger og treff, og at vi 

alle kan fortsette å arbeide sammen for å få fram enda flere 

og flotte perler! 

https://exploreleka.no/
https://www.facebook.com/people/Herlaugskroa-As/100030606024483/

