Gå rdsbesøk
og kontakt med dyr

Eksklusivt møte med dyrene på Setran Opplevelsesgård!
Setran Gård er godkjent 4H-Gård og tilrettelagt for gårdsbesøk. Vi tilbyr omvisning og
kontakt med dyrene. Du kan bli med vertskapet på en omvisning, hvor du kan få hilse på
og kose med dyrene. Du må sikkert flytte litt på høna for å sjekke om hun har lagt egg. Tar
du med geitrams inn til geitene, blir du satt stor pris på! Grisene er nysgjerrig på alle som
stikker innom, og er eksperter på å løsne skolisser. Du får dessuten muligheten til å hilse
på kaniner, ender, fasaner, sauer med lam, katter, hunder og islandshestene Halur og
Blossi.
Omvisningen oppleves av mange som eksklusivt, siden maksimum størrelse på gruppen er 5
personer. Her er det ingen trengsel, bare stillhet, ro, harmoni og masse kos. Vi bruker den tiden som
trengs. Vi deler gjerne gode historier fra gården og det livet vi har valgt å leve som småbrukere.
Vi stikker også innom stabburet hvor vi har vårt lille gårdsutsalg. Her får du blant annet kjøpt skinn av
den utryddingstrua sauerasen vi har på gården «Grå Trønder».

Du kan få mye ut av en
dag på gården
Vi har grillplass med bord og
benker hvor dere kan grille/
spise medbrakt mat. Benytt
dagen til å kjenne på stillheten,
roen og harmonien som preger
gårdsmiljøet. Det er veier som
innbyr til å rusle rundt i det
åpne kulturlandskapet.
Besøksgården er tilrettelagt for
bevegelseshemmede.

Tilleggsopplevelser
Vi tilbyr hesteridning, som må avtales på forhånd. 500m unna gården ligger Setervatnet med
grillhytte, robåt, kano og gratis stangfiske etter fjellørret. Nedenfor gården ligger fjorden med båter
for utleie. Det er flere oppmerka turstier som starter fra gården. Norges største samling av
jettegryter ligger i Galtneset. En 2km lang sti er merket fra gården. Dersom dere ønsker en spesiell
natur-eller kulturopplevelse, tilbyr vi ulike turer i området med egen guide. Slike turer må avtales på
forhånd. Se vår hjemmeside for mer informasjon (www.setran.no), og følg oss gjerne på facebook og
instagram.

Nyttig informasjon
•
•
•
•
•
•
•
•

Gårdsbesøk kan forhåndsavtales og bookes i perioden fra 1. mai til 15. september.
Maks 5 personer pr omvisning.
Omvisningen foregår ute. Klær etter forholdene.
Omvisningen på gården og kontakt med dyrene varer fra en til to timer.
Omvisningen koster minimum kr. 500,- Det koster kr 600,- for 3 personer, kr 700,- for 4
personer og kr 800,- for 5 personer. Barn 0-2 år gratis.
Vi stikker innom gårdsutsalget som er i stabburet.
Noen tilleggsopplevelser må avtales på forhånd, og som kan koste ekstra.
Dyreholdet på gården og rutiner for omvisning og kontakt med dyrene er i tråd med
regelverket for god dyrevelferd (Mattilsynet). I framvisningsloven defineres besøksgård som
dyrepark, og er følgelig underlagt samme strenge regelverk. Følgende regler gjelder ved
dagsbesøk;
•
•
•
•
•
•

Tilbud om omvisning forutsetter at du ikke har hatt kontakt med
husdyrmiljø i andre land i løpet av de siste 48 timene.
Det er ikke anledning til å ha med egne kjæledyr.
Gårdens dyr skal ikke fôres med medbrakt mat eller matavfall
Vask hendene grundig etter kontakt med dyrene.
Besøkende har ingen adgang i fjøs og husdyrrom
Besøkende kan kun gå inn i innhegninger sammen med
vertskapet.

Booking og avtale
Setran Gård
Frode Setran
Geisnesvegen 925
7960 Salsbruket
Telefon: 991 65 871
Epost: frode@setran.no
URL: www.setran.no

Produktark gårdsbesøk og kontakt med dyr 040320

