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Godkjenning av protokoll  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

21/14 Oppvekst og omsorgsutvalget 16.09.2014 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Protokoll fra Oppvekst- og omsorgsutvalgets møte 03.06.14 godkjennes. 
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Referater  
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Rådmannens forslag til vedtak: 

Referater på vedlagte liste tas til etterretning. 
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Bosetting av flyktninger fra 2011 - 2012 og 2014 -2016.  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

23/14 Oppvekst og omsorgsutvalget 16.09.2014 

__________________________________________________________________________ 

 

Rådmannens forslag til innstilling til Kommunestyret: 

Marker kommune bosetter 4 personer  i 2015 i tillegg til bosetting i 2014. 

Marker kommune tar opp lån gjennom Husbanken til videre utlån, slik at flyktninger kan 

kjøpe sin egen bolig. 

 

Bakgrunn: 

IMDI anmoder alle kommuner om å bosette flere flyktninger i perioden 2014-15. Det er fordi 

det bor mange i flyktningmottak som har fått asyl og opphold, men ikke bosetting i kommune. 

Marker kommune fattet vedtak om å bosette 4 flyktninger i 2014-16. 

 

Vurdering: 

Marker kommune har i løpet av 2014 bosatt 5 flyktninger. Det har vært vanskelig å finne 

bolig som er egnet. Familier med barn i Grimsby barnehage blir vanskelig å bosette på 

Ørjetun p.g.a. transport til barnehage. Det er vanskelig å finne boliger i det private markedet 

som ligger sentralt, men det har løst seg i løpet av sommeren slik at vi har bosatt personer 3 

steder. Videre er det utfordringer på arbeidsmarkedet. Det er ikke mange flyktninger som får 

arbeid i Marker kommune etter gjennomført introduksjonsprogram, og de blir avhengig av å 

pendle. Det igjen krever at de har førerkort og bil, da offentlig kommunikasjon er umulig i 

forhold til arbeidstider. 

I forhold til boligmarkedet ville det vært til fordel for flyktninger som har bodd en tid i 

kommunen og betaler en husleie, at de kunne få lån til å kjøpe egen bolig. Selv om de har èn 

fast inntekt, er ikke det tilstrekkelig for å få lån i bank. De kan ha mulighet gjennom 

Husbanken, men da er det Marker kommune som må godkjenne 100% lånefinansiering 

gjennom denne og stå for eventuelle tap ved mislighold av lån. Innbetaling av husleie eller 

innbetaling til dekning av lån fra den enkelte flyktning, er like avgjørende for å kunne beholde 

bolig. 

Kan flyktninger kjøpe egen bolig, vil det også bli en mer gjennomstrømning i utleieboligene, 

slik at det blir lettere å bosette nye. 

I tillegg vil man kunne unngå oppkjøp og omgjøring av boliger i kommunen for videre utleie, 

til en relativt høy utleiepris. 

 

Konklusjon: 
Marker kommune bosetter 4 personer  i 2015 i tillegg til bosetting i 2014. 

Marker kommune tar opp lån gjennom Husbanken til videre utlån, slik at flyktninger kan 

kjøpe sin egen bolig. 

 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  U63 

Saksbehandler: Janne Johansen 

Dato:  08.09.2014 

Saksmappe:  14/624 

 

 

 

Skjenkebevilling Kjartan Eg Lodden - Taraldrud gård 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

24/14 Oppvekst og omsorgsutvalget 16.09.2014 

/ Kommunestyret  

__________________________________________________________________________ 

 

Rådmannens forslag til innstilling til Kommunestyret: 

Kjartan Eg Lodden – Taraldrud gård innvilges alminnelig bevilling for skjenking av 

alkoholholdig drikke gruppe 2. Det innvilges skjenking både inne i bryggeriet og utenfor 

bryggerilokalet i inngjerdet område. Skjenkebevillingen gjelder frem til 01.06.16. 

 

Sammendrag: 

Taraldrud gård ønsker å starte gårdsbryggeri med mulighet for servering i tilknytning til 

gården. I gårdsbryggeriet ønsker de å tilvirke håndverks øl, samt tilby kurs/event der 

deltagerne får lære mer om ølbrygging og råvarene bak I forbindelse med dette er det også et 

ønske om å servere eget brygget øl, og lokalet vil bli innredet som kombinert bryggeri og 

serveringslokale. Bryggeriet skal produsere håndverks øl gruppe 2 for servering i bryggeri 

lokalet. 

 

Gårdsbryggeriet består av et rom på 31m2. Bryggerilokalet er innredet som kombinert 

bryggeri og serveringslokale. Bryggeri lokalet består av en sittegruppe for 8-10 personer. 

Utendørs arealet ligger i tilknytning til bryggeri lokalet, og består av en sittegruppe og en 

humlehage. Området er gjerdet inn. 

 

 

Vurdering: 

Søker ønsker skjenking innenfor kommunens maksimaltid som er begrenset til tidsrommet kl. 

11.00 til 02.00. 

Kjartan Eg Lodden er styrer og Camilla Nordmo er stedfortreder for styrer. Begge har bestått 

kunnskapsprøven i alkoholloven – skjenkebevilling. 

 

Søknaden er forelagt sosialtjenesten, skatteoppkreveren og lensmannen i Marker. Ingen hadde 

noen bemerkninger til at det gis skjenkebevilling, verken til styrer eller stedfortreder. 

 

Konklusjon: 
Søknad om skjenkebevilling godkjennes. En forutsetter at gjeldende alkoholpolitiske 

retningslinjer blir fulgt. 

 

Vedlegg: 

Uttalelse fra Politiet og Nav og Driftskonsept tilleggsnæring Taraldrud gård. 
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Arkiv:  U63 

Saksbehandler: Janne Johansen 

Dato:  08.09.2014 

Saksmappe:  14/625 

 

 

 

Serveringsbevilling Kjartan Eg Lodden - Taraldrud gård 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

25/14 Oppvekst og omsorgsutvalget 16.09.2014 

/ Kommunestyret  

__________________________________________________________________________ 

 

Rådmannens forslag til innstilling til Kommunestyret: 

Kjartan Eg Lodden – Taraldrud gård innvilges serveringsbevilling frem til 01.06.16. 

 

Sammendrag: 

Taraldrud gård ønsker å starte gårdsbryggeri med mulighet for servering i tilknytning til 

gården. I gårdsbryggeriet ønsker de å tilvirke håndverks øl, samt tilby kurs/event der 

deltagerne får lære mer om ølbrygging og råvarene bak I forbindelse med dette er det også et 

ønske om å servere eget brygget øl, og lokalet vil bli innredet som kombinert bryggeri og 

serveringslokale. Bryggeriet skal produsere håndverks øl gruppe 2 for servering i bryggeri 

lokalet. Det planlegges ikke i denne omgang mat servering i utstrakt skala, men det vil bli 

aktuelt å servere snacks og ferdig tilberedt mat. 

 

Gårdsbryggeriet består av et rom på 31m2. Bryggerilokalet er innredet som kombinert 

bryggeri og serveringslokale. Bryggeri lokalet består av en sittegruppe for 8-10 personer. 

Utendørs arealet ligger i tilknytning til bryggeri lokalet, og består av en sittegruppe og en 

humlehage. Området er gjerdet inn. 

 

Gårdsbryggeri vil ha en fast åpningstid mellom kl.09.00-23.59 hele året 

 

 

Vurdering: 

Det vises til egen sak om bevilling for skjenking av alkohol på Taraldrud Gårdsbryggeri. 

Kjartan Eg Lodden vil være Daglig leder, med samboer Camilla Nordmo som stedfortreder. 

Begge gjennomførte Etablererprøven for serveringsvirksomhet i juli 2014. 

 

Søknaden er forelagt sosialtjenesten, skatteoppkreveren og lensmannen i Marker. Ingen hadde 

noen bemerkninger til at det gis serveringsbevilling, verken til Daglig leder eller stedfortreder. 

 

 

Konklusjon: 

Rådmannen har ingen merknader til søknaden og innstiller på at serveringsbevilling blir gitt. 

 

 

 

 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  U63 

Saksbehandler: Janne Johansen 

Dato:  08.09.2014 

Saksmappe:  14/626 

 

 

 

Salgsbevilling - ny Kjartan Eg Lodden - Taraldrud gård 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

26/14 Oppvekst og omsorgsutvalget 16.09.2014 

/ Kommunestyret  

__________________________________________________________________________ 

 

 

Rådmannens forslag til innstilling til Kommunestyret: 

Det innvilges bevilling for salg av alkoholholdig drikk klasse 1 i tidsrommet fra innvilgelsen 

fram til 01.06.16. 

Bevillingen gjelder for Taraldrud Gårdsbutikk, alle dager innenfor de begrensningene som er 

angitt i til enhver tid gjeldende alkoholpolitiske retningslinjer vedtatt av Marker 

kommunestyre.  

 

 

Sammendrag: 

Det er søkt om å etablere et gårdsbryggeri i tilknytning til gården. I forlengelse av dette er det 

planlagt å etablere en gårdsbutikk. Gårdsbutikkens omsetning skal i hovedsak basere seg på 

salg av egenproduserte  produkter – humle, malt, hel slakt av Smaalensgås og håndverks øl i 

gruppe 1. 

 

Bakgrunn: 

Alkohollovens § 1-6 sier at bevilling til salg av alkoholholdig drikke kan gis for 4 år av 

gangen, og med opphør senest 30.juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer. 

 

I følge alkohollovens § 1-7a, kan kommunen ved vurdering av bevillinger blant annet legge 

vekt på antall salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og 

ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn, hensynet til lokalmiljøet for øvrig og om 

bevillingssøker er egnet til å inneha bevilling. 

 

For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som må godkjennes av 

kommunen – jfr. Alkohollovens § 1-7c. Disse må begge være over 20 år og ha gjennomført 

og bestått kunnskapsprøven. Det stilles også krav til uklanderlig vandel i forhold til alkohol-

lovgivningens og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens 

formål, samt skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen. 

 

Det skal innhentes uttalelse fra sosialtjenesten og politiet, og det kan innhentes uttalelser fra 

skatte- og avgiftsmyndigheten. Alle disse instansene er forelagt søknaden, og det har ikke 

kommet noen innsigelser fra noen av dem. 

 

 

Vurdering: 

Kjartan Eg Lodde vil være styrer med samboer Camilla Nordmo som stedfortreder. De har 

begge bestått kunnskapsprøven i alkoholloven, salgsbevilling. 
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Da det ikke har kommet innsigelser til søknaden, går rådmannen inn for at det innvilges salgs 

bevilling. Det forutsettes at alt salg av alkoholholdig drikk følger begrensningene som gis i til 

enhver tid gjeldende alkoholpolitiske retningslinjer. 

 

Konklusjon: 
Søknaden om bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 innvilges for Taraldrud 

Gårdsbutikk 

 

 

Vedlegg: 

Driftskonsept tilleggsnæring Taraldrud Gård  

 

 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  U63 

Saksbehandler: Janne Johansen 

Dato:  09.09.2014 

Saksmappe:  14/655 

 

 

 

Serveringsbevilling Valentinos 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

27/14 Oppvekst og omsorgsutvalget 16.09.2014 

/ Kommunestyret 07.10.2014 

__________________________________________________________________________ 

 

Rådmannens forslag til innstilling til Kommunestyret: 

Søknad fra Emma Nathalie Tørnros om serveringsbevilling ved Valentinos innvilges. 

 

 

Bakgrunn: 

Søker ønsker å starte opp et gatekjøkken/spiseresturant i gamle Lækkerbiten sine lokaler i 

Svenskeveien 24. Hun ønsker å ha fast åpningstid hele året. Søker står både som eier av enkelt 

foretaket og daglig leder. 

Søker har gjennomført etablererprøven. 

 

Vurdering: 

I samsvar med krav i serveringsloven §9 er søknaden sendt politiet for uttale. Likeså er den 

sendt skatteinnkrever og Nav for uttale. Eventuelle mottatte svar fra disse instansene vil 

legges frem for utvalget/kommunestyre under behandlingen. 

 

Konklusjon: 
Forutsatt at søker oppfyller kravene til vandel etter serveringsloven §6 og det ellers ikke 

kommer vesentlige merknader fra politi, skatteinnkrever eller virksomhet Nav, vil rådmannen 

anbefale at søknaden innvilges. 

 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:   

Saksbehandler: Tove Skubberud Wang 

Dato:  08.09.2014 
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GRIMSBY BARNEHAGE, REHABILITERING ELLER NY  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

28/14 Oppvekst og omsorgsutvalget 16.09.2014 

/ Kommunestyret  

__________________________________________________________________________ 

 

Rådmannens forslag til innstilling til Kommunestyret: 

1. Den valgte plangruppa arbeider videre for å komme fram til et konkret forslag om 

etablering av en ny kommunal barnehage i Ørje sentrum som erstatning for Grimsby 

barnehage.  

2. Plangruppa disponerer vedtatt investeringsbeløp på kr 670.000 + mva ført på kto 

0230.5121.221.538 til evt kjøp av ekstern bistand den måtte ha behov for i den videre 

jobbinga.  

 

 

Sammendrag: 

Saken om ny kommunal barnehage eller rehabilitering av Grimsby barnehage har vært oppe 

som sak i Oppvekst og omsorg(PS 9/14) og i Kommunestyret (PS 19/14). Plankomiteens 

mandat var: 

Fremskaffe en kostnadskalkyle for totalrehabilitering av bygningen til Grimsby barnehage 

innvendig og utvendig, tilbygg, rivning av bolig, samt andre påkrevde endringer, sett opp mot 

plassering og kostnader for bygning av ny barnehage. Plankomiteen vurderer fordeler og 

ulemper ved ulike alternativer. 

Ut fra plankomiteens anbefalinger utarbeider administrasjonen en sak som skal gi grunnlag 

for politisk vedtak angående den kommunale barnehagen. 

Plangruppen har bestått av:  

Finn H. Labråten (Krf), Tove Berit Granli Foss (Sp), Morten Bakker (Ap), Kent A. Olsson 

(Ap), Kenneth Sirevåg (H), Tove Skubberud Wang (virksomhetsleder Grimsby barnehage), 

Miriam Lund (verneombud Grimsby barnehage), Monica Stillesby (tillitsvalgt Grimsby 

barnehage), Kristian Fog (FAU Grimsby barnehage) og Stein Erik Fredriksen 

(virksomhetsleder FDV). 

På grunnlag av liste over ønskede tiltak i Grimsby barnehage ble tre arkitekter kontaktet og 

Wiig Horgmo valgt.  

Ut fra arkitektens beregninger blir det dyrere å rehabilitere Grimsby enn å bygge en ny 

 

Bakgrunn: 

Grimsby barnehage er 26 år og bærer preg av at den er bygget for å være skole og ikke 

barnehage. Skolen stod ferdig i 1963. Rommene er store og det er vanskelig å dele i grupper, 

det er ingen grupperom eller rom til spesialpedagogikk eller andre temarom. Personalet har et 

lite personalrom med plass til syv personer.  

Huset har ikke garderobe for de ansatte. De har skap i en gang hvor det er 

gjennomgangstrafikk. De pedagogiske lederne har ikke tilfredsstillende arbeidsplasser, og 

ingen steder å sitte med veiledning eller foreldresamtaler. 

Internettforbindelsene i barnehagen er veldig varierende.  
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Barnehagen har pr i dag ingen skiller på rene og skitne soner ved barnas garderobe, og i 1. 

etasje må de igjennom ren sone for å komme til toalettet. Dette er ikke en god løsning når 

barn i utetiden må benytte toalettet.  

Det er to kjøkken på huset, men ingen av dem er optimale i forhold til å brukes i et 

pedagogisk formål. 

 

 

Vurdering: 

Fordeler ved å ha barnehagen på Ørje:  

- Barnehagen får gangavstand til butikk, bibliotek, mm. 

- Kommunen mottar flere ganger i året søknader fra innbyggere som ønsker 

barnehageplass, også utover hovedinntak.  Flere av disse takker nei til plass på 

Grimsby pga. beliggenhet. Sentrumsbarnehagene er de første som blir fylt opp, og 

Grimsby har ledige plasser utover året.  

- Tettere samarbeid med de to andre sentrumsbarnehagene 

Fordeler ved å ha barnehagen på Grimsby: 

- Stort uteområde og relativt kort vei til skogen 

- Opparbeidet uteområde 

Ulemper ved å rehabilitere Grimsby: 

- Det er ikke optimale løsninger for en god pedagogisk drift 

- Det blir mye gangarealer som skal renholdes og varmes opp 

- Vogner blir stående i et eksternt hus, og man må ta barna med seg ut i skiftende vær 

for å legge 

- Arkitektens tegninger viser at avdelingene ikke har arealer nok til 18 barn (over 3 år) i 

1.etasjen. Spesialrom må da tas med i ordinært lekeareal dersom det skal være 18 barn 

på hver avdeling. 

- Brukere ønsker/har ikke mulighet for å komme seg til Grimsby noe som medfører at 

barnehagen ikke utnytter sin kapasitet.  

- Trapper og store avstander hemmer samarbeid på huset 

- Barnehagen har i dag dårlige internettlinjer (rapport kommer i løpet av høsten 2014) 

- Til tider ustabil vanntilførsel.  

Plangruppens konklusjon: 

 De fleste i gruppen er positive til en ny barnehage på Ørje, og ønsker at 

administrasjonen skal se på priser og beliggenhet. 

 Det bør også vurderes om det skal bygges 4 avdelinger og ikke 5. 

 Det må bygges en barnehage for fremtiden 

Administrasjon har sett på mulige tomter: 

- Ved kirken på Ørje 

- Ved Henzelgården 

- Ved skolen 

- Ved Bommen 

- På torget 

- Ved Helgetjern 
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Områdene her er av ulik størrelse og egnethet, men det har så langt i prosessen ikke blitt gjort 

grundige vurderinger av dette.  

Et barnehagebygg vil kreve et leke- og oppholdsareal for barn under 3 år på 5,3 m
2
 pr. barn, 

og på 4m
2
 pr barn når barnet er over 3 år. Utearealet skal være minst 6 ganger så stort som 

leke- og oppholdsarealet.  

 

 

 

Vedlegg: 

 Planskisse for underetasje 

 Planskisse for første etasje 

 Skissebeskrivelse av prosjektet   

 Kalkyle for ny barnehage 

 Kalkyle for rehabilitering av Grimsby 

 Arealplan 

 Aarealplan BRA. 
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Driftskonsept tilleggsnæring 


Taraldrud Gård 


 







 


Gården 
 


 
 
 


Taraldrud Gård ligger idyllisk til, i rolige og fredelige omgivelser i Rødenes. Gården er på totalt 1200 mål, fordelt på 240 
mål dyrket mark og 950 mål skog. Gården består i dag av et hovedhus, en veslestue, et stabbur, og tre driftsbygninger.  


 
Gården har en spennende historie, og i tidligere tider var det både kornmølle, kraftverk, sagbruk og smie på gården. Ja 


til og med hoppbakke har det vært! Taraldrud Møllebruk var i drift frem til 1935, og til gården hører også blant annet 
den nedlagte boplassen Elvestad der en rekke møllemestere bodde opp igjennom årene. Kraftverket ble bygget tidlig på 


1920-tallet, og gården ble en av de første i bygda som kunne ta i bruk elektrisitet. Kraftverket forsynte også det lokale 


melkemottaket og butikken på Børresrud.  


 


I 2011 ble det gjennomført et generasjonsskifte på Taraldrud, og på gården i dag bor vi: Camilla og Kjartan, sammen med 
våre to gutter på 2 og 4 år. Siden 60-tallet har kornproduksjon og skogsdrift vært hovedaktivitetene på gården, men de 


siste årene har det vært fokus på å forsøke å skape ny lønnsom tilleggsnæring. Flere ulike driftsformer har vært oppe 


til diskusjon, og stikkordene har ofte vært kortreist og bærekraftig. Vi ønsker å ta i bruk de ressursene vi allerede har, 


og har vært opptatt i å avdekke de utviklingspotensialene som ligger der. I dette dokumentet følger en beskrivelse av de 


ulike driftskonseptene for tilleggsnæring på Taraldrud i årene fremover.   


 


 







Smaalensgås fra Østfold 
 


 
 
 


Fylkesmannen i Østfold startet i 2011 prosjektet ”Smaalensgås, lokal mat i Østfold” i samarbeid med Norsk 


Genressurssenter. Prosjektet skulle jobbe med informasjon til nye produsenter, og det var et ønske om at hold av 


Smaalensgås kunne bli tilleggsnæring for bønder i Østfold. Hold av Smaalensgås var tidligere vanlig på gårdene i fylket, 


men rasen har nå status som kritisk truet, og bevaringsarbeid er igangsatt. 


 
Våren 2013 mottok Taraldrud, som en av fire gårder, gåsekyllinger for fremfôring til slakt. Gjessene nyttiggjorde seg i 


hovedsak av gress, med supplerende sluttfôring med korn og kraftfôr. Prosjektet sendte totalt 80 gjess til slakt i 


slutten av oktober, og gjennomsnittsvekt og kvalitet lå over forventningene basert på tilgjengelig litteratur om hold av 


Smaalensgås. Sluttproduktet ble solgt til ulike restauranter og prosjekter, og tilbakemeldingene var svært gode. 


Prosjektet ble avsluttet fra Fylkesmannens side 31.12.2013, men produsentene har fortsatt samarbeidet. Et felles 


foretak, som skal sørge for slakt, salg og distribusjon av produktet er etablert, og Taraldrud Gård er medeier i dette.  


 


Foretakets grunnidé er å tilby «Smaalensgås fra Østfold». Et unikt og lokalt produkt, med røtter i gamle tradisjoner. 


Hentet fram fra glemselen og tilgjengeliggjort for kvalitetsbevisste matentusiaster på jakt etter nye gode 


matopplevelser. Produktet er bærekraftig og tradisjonsrikt, men samtidig innovativt. Direkte rettet mot det økende 


markedet for lokalmat, og perfekt for restauranter og hoteller med hjerte for den lokale, kortreiste maten. På 


Taraldrud har vi i år 220 Smaalensgjess, som beiter på et område på 20 mål. Gjessene skal sendes til slakt i 


månedsskifte oktober/november, og ender opp som gourmetmåltid hos lokale Østfold restauranter og kvalitetsbevisste 
matentusiaster utover høsten og vinteren.  


 
 


 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 







Råvarer – fra bygg til brygg 
 


 
 
Norsk ølbrygging har hatt en fantastisk utvikling de siste årene, og stadig flere får øynene opp for øl laget på den 


tradisjonelle måten. På Taraldrud har vi lenge vært opptatt av håndverksbrygg, og ølbrygging til eget bruk har vært en 
hobby de siste årene. Men uten råvarer, ingen øl. I dag benytter alle norske bryggerier utenlandske råvarer i sine 


brygg, men de senere årene har det vært igangsatt noen forsøk på å finne fram til gode norske genressurser som kan 
benyttes. En milepæl ble nådd i juni i år, da første norske øl ble tildelt Norsk Spesialitetsmerke. 


 


På Taraldrud klarer vi ikke fri oss fra tanken om at det må kunne være mulig å produsere ingrediensen selv - helt lokalt. 


Vi vil se kornet vokse, og kjenne lukten av nyplukket humle. Kort og godt råvarer med unike egenskaper. Eller «fra bygg 


til brygg», som vi liker og kaller det. Det er et tidkrevende arbeid, og en lang vei å gå, men vi har tro på at vi kan få det 


til. Det skal kjennes i glasset at ølet er fra Rødenes! 


 


 


Humlehagen 
Humle, Humulus lupulus er en gammel kulturplante som har vært dyrket i Norge siden vikingtiden. Den er blant de første 


plantene som omtales skriftlig i Norge og Frostatingsloven fra 940 fastsatte bøter for dem som stjal epler og humle fra 
annen manns eiendom. Humle benyttes som smaksetter i øl, og av samme grunn var planten tidligere en viktig vekst i 


norsk landbruk. Husbrygging av øl var alminnelig, og humle trengtes derfor i alle bygder. Slik fikk planten stor 


utbredelse i Norge, og på 14oo-tallet var humledyrking pålagt. Hver leilending under erkebiskopen var pliktig å rydde 


jord og hvert år plante ti humleplanter.  


 


På Taraldrud har vi startet arbeidet med å etablere en humlehage. Humlehagen består av lokale planter fra Rødenes, 


planter fra Bioforsk sin samling av innsamlede norske planter og noen utenlandske sorter. Det blir spennende og se hva 


vårt jordsmonn og klima kan fa frem av disse allerede etablerte sorten, samtidig som vi har sterk tro på at også norsk 
humle, og gjerne også lokalhumle kan egne seg i våre brygg.  


 


 







Malt 
Det pågår for øyeblikket flere store forskningsprosjekter med målsetning om å undersøke og vurdere kvaliteten på 


norsk bygg som maltbygg. Disse prosjektene er foreløpig i startfasen, men allerede i år ble det første brygget med korn 
fra Østfold lansert. På Taraldrud har vi våren 2014 sådd to-rads bygg, og forsøk på malting vil bli gjennomført vinteren 


2014. Samarbeid med flere andre gårder kan her bli aktuelt. Egenprodusert malt skal benyttes i eget brygg, og både 
maltet og umaltet bygg skal selges i eget utsalg. I tillegg kan det bli aktuelt med leveranser til samarbeidende 
mikrobryggerier i området.  


 
 


 


Taraldrud gårdsbryggeri 
 


 
 
Håndverksøl 
I gårdsbryggeriet skal vi brygge ekte håndverksøl, med lokal profil. Små batcher med ufiltrert øl, laget på den gamle 


måten. Resultatet blir godt fyldig øl, med særpreg og mye smak. Gjerne med en alkohol prosent på mellom 6-8. Hver 


batch blir unik, og selges kun i begrenset omfang. Det vil gjennom året brygges ulike typer øl, og utvalget vil tilpasses 


sesong. Det er en langsiktig målsetning at egenproduserte råvarer skal benyttes i bryggingen. I gårdbryggeriet ønsker 


vi også å tilby kurs/event, der deltagerne kan lære med om ølbrygging og råvarene bak.  Deltakerne skal tilbys 


smaksprøver av det egenproduserte brygget, og bryggeriet vil bli innredet som kombinert bryggeri og serveringslokale. 


 


 


Forretningsområder 
I gårdsbryggeriet vil det bli tilvirket håndverksøl i gruppe 1, med formål om omsetning i eget utsalg. Ølet tilpasses 


sesong, og tappes på flasker. Hver batch er unik, og selges kun i begrenset omfang. Ølet vil få en lokal profil, og 
kjennetegnes gjerne av lokale stedsnavn, samt lokale ord og uttrykk.  


 


I gårdsbryggeriet vil bli tilvirket håndverksøl i gruppe 2 for servering i bryggerilokalet, i forbindelse med gjennomføring 
av ulike typer kurs og event. I konseptet «Rundtur fra Bygg til brygg» får deltagerne en innføring i selve 


bryggeriprosessen, og de ulike råvarene som benyttes. I turen hører også en omvising i bryggeriet og smaking av de 


ulike typer øl som brygges hos oss. Gjennom konseptet «Bryggeri Verksted» lærer deltagerne seg mer ølbrygging, og 


er deltagere i selve bryggeprosessen. Gjennom dagen vil det være mulighet for å smake de på ulike øltypene som 


tilvirkes hos oss.  


 


Eventuell ledig bryggerikapasitet vil bli leid bort. Leiebrygging vil foregå som lukkede arrangementer, og målgrupper 
som kan være aktuelle er kunder som ønsker spesialprodusert øl til store jubileumsfester, bryllup og lignende. Ølet 


tappes på flasker eller fat, og profileres med kundenes egendesignende etiketter.  


 







Utforming 
Bryggerilokalet er plassert i en driftsbygning på gården, og består av et rom på 31 m2. Bryggerilokalet inneholder 


produksjonsutstyr for øl med en samlet kapasitet på 500 liter, kjøkkenkrok og sittegruppe for 8-10 personer. Utstyret 
består av meskekar, kokekar og gjæringstank. Alt utstyr er næringsmiddelgodkjent og lokalet vil bli innredet i henhold til 


de krav Mattilsynet stiller for produksjon av øl. Vedtak om bruksendring av lokalet er innvilget av kommunens 
planmyndigheter. Ferdigattest eller midlertid brukstillatelse vil foreligge før lokalene tas i bruk. 
 


 


Plantegning 
 


 
 


 


Meny 
Menyen i bryggeriet vil bestå av smaksprøver fra eget brygg, og vil variere gjennom sesong. I hovedsak øl i gruppe 2, 


med alkoholprosent med en maksimal øvre grense på ca 10%. Det planlegges ikke matservering i utstrakt skala, men 
det vil kunne bli aktuelt å servere snacks og ferdig tilberedt mat ved enkelte anledninger. 


 


 


Ute/inne servering 
Servering vil foregå innendørs i bryggerilokalet, og ute på et avgrenset område i direkte tilknytning til bryggerilokalet. 


Uteserveringen er en opparbeidet uteplass med tilhørende bålplass og benker. Fra uteplassen er det tilgang til 
humlehagen.   







Målgruppe 
Målgruppen for arrangementene vil være grupper av personer med interesse og ønske om å lære med om håndverksøl 


og råvarene bak. Både fastboende, tilreisende og turister kan være aktuelle kundegrupper.  Bryggeriet får en «voksen» 
profil, og brygger øl for spesielt interesserte.  


 
 


Aldersgrense 
18 års aldersgrense 


 
 


Åpningstider 
Brygging vil foregå 1-2 dager per uker, avhengig av etterspørsel. Servering og skjenking vil avhenge av bookede 


arrangementer, men vil holde seg innenfor kommunens maksimaltid.  


 


 


Vakthold 
Det vil bli et beskjedent antall besøkende på samme tid, og vår vurdering er at eksternt vakthold ikke vil være 


nødvendig. 


 


 


Øvrige kontrollmyndigheter 
Bryggeriet vil tilfredsstille krav fra både Mattilsyn og tollmyndigheter. Det vil utarbeides internkontrollsystem for alle 


ledd i produksjonen. Melding om produksjon vil meldes Mattilsynet og tollmyndighetene på ordinær måte for produksjon 


starter.   


 


 


Serveringsbevilling 
Kjartan Eg Lodden har gjennomført og bestått etablererprøve. Serveringsbevilling søkes Marker Kommune.   


 


 


Skjenkebevilling med utvidet tilvirkningsbevilling 
Kjartan Eg Lodden og stedfortreder, Camilla Nordmo har gjennomført og bestått kunnskapsprøve i alkoholloven – 


skjenkebevilling. Skjenkebevilling med utvidet kommunal tilvirkingsløyve søkes Marker Kommune 


 


 
 
 


 
 


 
 


 


 
 


 


 







Taraldrud Gårdsbutikk 


 


 
 
 


Bakgrunn 
Gårdsbutikk omsetning vil i hovedsak basere seg på salg av egenprodusert produkter - humle, malt, håndverks øl og hel 


slakt av Smaalensgås fra Østfold. Gårdsbutikken blir en del av en helhetlig plan om å etablere ny næringsvirksomhet på 


gården. Gårdsbutikken skal ha begrenset åpningstid, og det meste av salget vil være sesongbasert. Vedtak om 


bruksendring av lokalet er innvilget av kommunens planmyndigheter. Ferdigattest eller midlertidig bruksattest vil 


foreligge før lokalene tas i bruk. 


 


 


Utforming 
Gårdsbutikken er plassert i stabburet på gården, og består av et rom på ca 15 m2, med tilhørende lagerrom. Butikken 


er innredet med betjeningsdisk, og hyller der varene er plassert.  


 
 


Plantegning 


 


 







Åpningstider 
Butikken vil ha begrenset åpningstid, og i første omgang er det planlagt med fast åpningstid en ettermiddag i uka. 
Butikken åpnes også på forespørsel, og tilpasses eventuelle andre arrangementer på gården. Alkoholholdig drikk selges 
kun innenfor kommunenes maksimaltid. 


 
 


Målgruppe 
Gårdsbutikken retter seg mot både fastboende, turister og kurs/event deltakere. Det er et økende marked for 
hjemmebrygging i Indre Østfold, og særlig hjemmebryggere og andre med særlig interesse for øl vil være i målgruppen.  


 
 


Øvrige kontrollmyndigheter 
Gårdsbutikken vil tilfredsstille krav fra både Mattilsyn og tollmyndigheter. Det vil utarbeides internkontrollsystem for 


alle ledd. Melding om produksjon vil meldes Mattilsynet og tollmyndighetene på ordinær måte for produksjon starter.   
 


 


Salgsbevilling 
Kjartan Eg Lodden og stedfortreder, Camilla Nordmo har gjennomført og bestått kunnskapsprøve i alkoholloven – 


salgsbevilling. Salgsbevilling med utvidet kommunal tilvirkingsløyve for salg fra eget utsalgssted søkes Marker 


Kommune 


 
 


 


Fisketurisme 


 


 
 
Taraldrud Gård er deltager i Fiskeland prosjektet, og Veslestua på tunet leies ut til gjeddeturister fra sommeren 2015. 


Huset leies ut i perioden april – oktober gjennom både Angelreisen og Wolters. Ulike aktiviteter legges opp i forbindelse 


med dette, og i tillegg til fiskemulighetene profileres de unike friluftsmulighetene området har å by på.  
 


 


 


 

























































































































