Naturbaserad turism
Fältvandring turism- med naturen som
resurs för fler och nya upplevelser!

Inspirationsdag för Dig som erbjuder boende, mat och upplevelser och vill
ha idéer för att utveckla fler och nya affärsmöjligheter på Din gård.
Elever från Hållands folkhögskola kommer att förmedla konkreta tips på hur vi på
ett ekologiskt hållbart sätt kan nyttja de unika naturmiljöer som finns i närområdet.
Det kan exempelvis vara att göra naturstigar och skogsguidning. Vi får även lära oss
och att ta tillvara ätbara örter och växter från skogens skafferi som vi kommer att
krydda den gemensamt tillagade fältlunchen med.

Berit Henriksson på Rönngården i Lits Böle är värd för dagen och
tar emot oss hemma på gården. Hon kommer att berätta om sin verksamhet med
boende, naturstig, bär och grönsaksförädling samt gårdsbutik. Berit är dessutom
ordförande för Bo på lantgård i länet.
Hon kommer också att ge oss sin bild av kvalitet och naturen som resurs för
mervärden.

Syftet med Fältvandring turism är att:





skapa en mötesplats för turismföretagare som ger tips och energi i
vardagsarbetet.
inspirera till nya tankebanor och affärsidéer på temat för dagen, denna gång
naturen som resurs för fler och nya upplevelser.
mer kunskap om varandras erbjudanden vilket ökar möjligheterna att sälja
varandra och att samverka kring produktutveckling med mera.
skapa mediaintresse för turism på landsbygden.

Projektet Naturbaserad turism som pågår 2008-2010 syftar till att
öka antalet erbjudanden om turismaktiviteter på landsbygden, öka
kvaliteten och öka turismföretagens lönsamhet.

Naturbaserad turism
Målgruppen är i första hand aktiva turismföretagare inom de gröna
näringarna och naturbaserad turism. Även blivande turismföretagare är välkomna.

Media är inbjuden så förbered gärna något kort och säljande som lockar
journalisterna till reportage hos just dig! Ta gärna med säljblad att dela ut.

Erfarenhetsutbyte kommer att ske kring mervärdet av att kunna erbjuda
sina gäster varierande natur- och matupplevelser som tilltalar alla åldrar och
intressen.
Vi kommer också att diskutera hur man kan tjäna pengar på sådana mervärden.

Turismutbildning med inriktning på landsbygdsturism kommer att
erbjudas efter årsskiftet och Du får veta mer om upplägget och vad den innehåller.

Tisdag den 1 juni klockan 11.00-15.30
Rönngården, Lits Böle
vägbeskrivning: se www.bopalantgard.se, sök Rönngården under fliken Alla våra
gårdar

Anmälan senast 21 maj 2010 till Lena Pettersson, LRF Jämtland.
e-post: lena.pettersson@lrf.se eller telefon: 063-55 10 91
I anmälan behöver vi namn, fakturaadress, personnummer, telefon och e-post.
Ange även specialkost. Kostnaden är 200 kronor inkl moms vilket faktureras
efter kursdagen. I avgiften ingår deltagande, fältlunch och eftermiddagsfika.

Välkommen med din anmälan!
Ing-Marie Jirhed och Ann Larsson
LRF Jämtland
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