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PÅLSÆTRA  -  ET  STED F RING, MESTRING OG OPPLEVELSER

Prosjektskisse

,.__.-—

Pålsætra (gnr 86, br.nr 3, Gran kommune) har  blitt  drevet sammen med Olerud  gård  (G.nr 90,

br.nr  1, Gran kommune). Setra har  blitt  brukt som beiteareal og produksjon av høy til husdyr på
Olerud gård i foregående generasjoner. Husdyrhold på gården ble avviklet  i  1976. For
redegjøring om søknad og gårdens anliggender, se "Søknad om deling av driftsenhet" fra Iens
Arild Olerud

OVERORDNET PLAN FOR PÅLSÆTRA

]eg har et ønske om  å  utvikle Pålsætra til et stedfor kulturformidling og opplæring primært rettet
mot barn og unge i tillegg til arbeidstrening for voksne som en del av Matmerks velferdstjenester
Inn på tunet. Etter Inn på tunet sine klassifiseringer vil dette isåfall ligge under Skole/Gården
som pedagogisk ressurs, Barnehage/gårdsbarnehage / tilbud til barnehager og

førskolebarn og Tilrettelagt arbeid/arbeidstrening.

Dette er ikke en forretningsplan eller en detaljert prosjektbeskrivelse, men en skisse over
hvordan jeg ser for meg å ta i bruk setra. Om prosjektet ikke faller inn under "lnn på tunet" -
ordningen, vil jeg allikevel drive samme type næringsvirksomhet  på  Pålsætra.

Bilder fra Hengsengen  -  ressursbevarende landbruk som jeg har vært meddriver av og som er en
inspirasjon for skisseplanen or Pålsætra. Foto: Ellen Marie Forsberg og Even Isaksen.
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leg har et ønske om at Pålsætra kan bli en kunnskapsbase for barn og unge hvor man i et trygt

miljø sammen med ansvarsfulle voksne kan lære om naturens kretsløp, miljøspørsmål, jordbruk,

foredling av mat og andre naturlige produkter, og som en innføring i hvordan drive egen bedrift.
Læringen skal i størst mulig grad være praktisk rettet og tilpasses hver gruppe eller individs

behov og ha som mål å være en arena for  å  øke kunnskap, legge til rette for mestring og

samhandling med andre.
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BRUK  AV  PÃLSÆTRAS OMRÅDER

mråder
Brukes som utgangspunkt for å lære om økologi og naturens kretsløp. Et eksempel på
dette  kan  være hvordan klimaforandringer påvirker næringsskjeden  og setter nye
planter og dyr på rød- og svartelisten.
Brukes til høsting av spiselige stedegne vekster som brukes  i  undervisning om
matkultur. For eksempel høsting av granskudd. Granskudd  kan  videre brukes til
foredling ved å lage granskuddsirup sammen med barna.

Plantes til med eksemplarer av stedegne vekster som kan brukes til undervisning i

mat- og kulturhistorie om nødvendig. Et eksempel på dette er å plante einer som er en
gammel kulturplante i vårt område. Av denne kan man lage einerlågprodukter.
Forøvrig foreligger en skogbruksplan som skal følges videre.

Et område på tunet blir satt av til grønnsaks- bærdyrking og nyttevekster som
bieplanter og giødselvekster. Plantemateriale må velges ut blant annet basert på
herdighet  og krav til jordsmonn  og varmesum. Barna  og ungdommene skal ta del i de

forskjellige fasene av dyrkingen  og høstingen. Man kan eventuelt legge opp til
elevbedrift  og drive produksjonsprosessen helt fram til salg i  lokal matbutikk.
Historieforankring og -formidling. jeg ser for eksempel for meg et samarbeid med
genressurssenteret som oppformerer gamle potetsorter. Ved å bruke disse har man en
inngang til å snakke om biodiversitet.
Lære om kompostering og naturens kretsløp.

Lære å håndtere redskaper og arbeide selvstendig.

ygg og umiddelbar tilknytning til sæterbygg
Brukes til enkle foredlingsprosjekter av råvarer. For eksempel lage einerlågsåpe.

Brukes til materiallære og undervisning, både teoretisk  og praktisk. For eksempel å
lage enkle trefløyter av forskjellige tresorter eller karde ull.

g med dyr
Biehold i undervisningsøyemed. Pålsetra kommer til å ha flere bifolk/bikuber som kan

brukes i undervisning. Barna og ungdommene skal være med og røkte og dette blir en

inngang til å snakke om insekter og hvordan vi er avhengig av dem for å få mat. jeg er
selv birøkter.
Biehold er også viktig for å få god avling på bær og blomster på setra.
Gammalnorsk Spælsau. Disse kan beite i skogen og på tunet så lenge grønnsakene er
gjerdet inn.

Området i nord på 2,8 mål blir brukt som blomstereng og skal slås etter frøsetting. På

dette området skal det brukes tradisjonelle og skånsomme metoder for å unngå

overbelastende marktrykk fra jordbruksmaskiner  og å for å kunne bruke kunnskap om
slått med ljå og hesjing i et pedagogisk opplegg.
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Alle oppgaver bør settes i en pedagogisk kontekst. Når man hugger ved kan man lære om
forskjellige tresorter og hva slags trevørkje man bruker til å bygge hus og hvorfor. Videre er

dette for eksempel en inngang til å fortelle om hvordan vår skog er en del av den boreale

barskogen og strekker seg fra Øst i Russland til Vest i Canada og er et av verdens største

karbonlagre.

Eksempler på organisasjoner og folk jeg kunne tenkt meg å samarbeide med

'  Gran Hagelag. Tilby kurs i kompostering og kjøkkenhage
°  johan Swärd, kornbonde som samler inn gamle kornsorter. Sammen lage et

undervisningsopplegg om gamle kornsorter og til slutt bruke disse til baking

'  NAV. Arbeid på Pålsetra kan brukes som et sted for arbeidstrening.
'  Genressurssenteret.  Bruke  gamle  sorter  av for eksempel poteter.

LITT OM MEG

jeg er 36 år, blant annet utdannet gartner [uteksaminert i 2015) og har gått studiet "Park og
hagedrift" (Uteksaminert i 2017) på Vea  -  statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører.

Her lærte vi blant annet om plantekjennskap og vegetasjonsbruk, entreprenørskap og økonomi,
anleggsteknikk og HMS, hageplanlegging, etablering, drift og skjøtsel, anleggsmaskiner og
registrering av anlegg. Studiet er modulbasert med 14 ukesamlinger i året. Under bolken
"plantekjennskap" studerte vi et utvalg arter og sorter av trær og vi lærte om etablering,
beskjæring, trefysiologi og generell skjøtsel av lignoser.

Til vanlig arbeider jeg som lysdesigner for scenekunstprosjekter blant annet innen teater, dans
og musikk, og dette har jeg gjort gjennom mitt enkeltpersonforetak i over 10 år. Arbeidsplassen
min er i inn- og utland og for eksempel på teaterinstitusjoner som Nationaltheatret i Oslo. jeg
var også så heldig at jeg ble tildelt Statens arbeidsstipend for kunstnere i  2014.  Ved hjelp av
dette  har jeg gjennomført flere prosjekter innenfor lyskunst, men også prosjekter med fokus på

miljø og økologi. jeg er vant til å ta initiativ og ha mye å gjøre og jeg har en hverdag hvor jeg
arbeider sammen med mange ulike aktører og mennesker og til tider initierer og driver
mellomskala prosjekter. De siste somrene har jeg arbeidet i Botanisk Hage i Oslo og sammen
med gartner Øyvind Næss på Hadeland og i Oslo.

Sammen med tre birøktere har jeg fem bifolk og mener at birøkting er en god introduksjon for å

lære om økologi og biologi.

Sammen med kolleger innenfor både det grøntfaglige- og kunstfeltet har jeg i tre år drevet
Hengsengen-ressursbevarende landbruk, et dyrkingssted på Bygdøy i Oslo på en husmannsplass
som tilhører Kongsgården. Initiativtaker var Ellen Marie Forsberg.

jeg har et stort nettverk med folk med grøntfaglig bakgrunn, entreprenører generelt og folk som
arbeider med historie-, kunst- og kunnskapsformidling.

Med vennlig hilsen

Ingeborg Staxrud Olerud
Tlf976  56  999

e-post: in eborflsol mail.com
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PLANKAFIT FOR PÅLSÆTRA, g.nr. 86,SKog - undervisning om skog mmsSpiselige vekster fra skogen _

og økologl generelt
DATO/STED:  07.02.13, Gran kommune

Areal for utnyttelse fase 2.
Mulig bruk: utvidelse av
grønnsak- og bærfelt
eller beitemark .

Eng - høstes med
ljà og hesjes

M

Utarbeidet av

I  b  S! d OI dBmuber ‘  nge org axru  eru Grønsaker og bær,
bieplanter og andre
nyttevekster

E-post ingeborgsol@gmail.com

, 111: 976  56  999

Q

/ Tursti og vei til låve  
_ Målestokk: 122000
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Personalia

Fødselsdato

Nasjonalitet

Adresse

Postnummer og poststed

Språk
Telefonnummer:

e-post:

Utdanning

082016- 06.2017

08.2013-06.2015

08.2004-06.2005
08.2003-06.2004
08.2002-05.2003

08.2001-06.2002
08.2000-06.2001

08.1997-06.2000

Ingeborg Staxrud  Olerud
Curriculum Vitae  januar 2017

03.03.1981
Norsk

Wilsesgt 8a

0178 OSLO

Norsk, engelsk. Noe tysk.

976 56 999
lngeborgsol@gmail.com

Vea  -  Statens fagskole for gartnere og

blomsterdekoratører
Vea  — Statens fagskole for gartnere og

blomsterdekoratører

Universitetet i Oslo
Høgskolen i Oslo

Universitetet i Oslo
Universitetet i Oslo
Gauldal videregående skole

Brandbu videregående skole

Utvalgt av kunstnerisk arbeid  i 2016 med hovedfokus  på lysdesign

2009-----

Høst 2016

Høst 2016

Vår 2016

Vår 2016

Vår 2016

Pågående prosjekter, utvalg

---.20l7

---.20l7
---.20l 7
07.2017

05.2017

En del av kompani Goksøyr & Martens

Ole Johan Skjelbred, Kunsthøgskolen i Oslo

Cecilie Solberg, Brageteatret

Mia Habib, Theater  Freiburg
Mia Habib. Marcelo Evelin, Carte  Blanche

Ingri Fiksdal, Kunstlerhaus Mousonturm

Samarbeid med billedkunstner Silje Linge Haaland

Goksøyr & Martens
Karen Røise Kielland
lngri Fiksdal

Goksøyr & Martens, Det norske teater

Relevante kurs og seminarer, utvalg

10.2016
10.2015
07.2015

Johan Moritz, lysdesigner for Malmø by
Lyskultur
Majobo og Geitmyra kommunale skolehage
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Fagteknikeri park og hage,

deltidsstudium
Gartner, kurs

Utviklingsstudier
Årsstudium Utviklingsstudier
Grunnkurs teatervitenskap
Ex.phi1 og Ex.fac
Musikklinja
Allmennfag

Forskjellige forestillinger

En  skygge av  en gult
Kamuflasje
A  song to...

We are  here  together

Band

Atelier i  skogen

Arbeid med Grønn kunst
Reklame

Shadows oftomorrow
1  I  år

Utendørs miljøbelysning

Outdoor lighting seminar
Kompostkurs
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Annen relevant  erfaring

2005- Ingeborg Olerud Enkeltpersonsforetak

Sommeren 2014 Kurator- og koordinator for kunst på Øyafestivalen

2014 Statens kunstnerstipend for kunstnere

2008-2014 Isenkramteatret

2004 Feltarbeid i Zambia i tilknytning til

utviklingsstudier ved Høgskolen i Oslo.

Interesser

Lysdesign, lyskunst og kunstprosjekter med

fokus på planter og natur, både i inn- og utland.

I samarbeid med Øyafestivalen, Kyrre Karlsen

og Goro Tronsrno

Selvstendig kunstnerisk arbeid

Drev Isenkramteatret sammen med Mads

Eldøen og Nils Petter Mørland

Undersøkelse om småskalabønder sin

påvirkning på IMF og Verdensbankens

”Poverty Reduction Strategy Paper” i Zambia.

Økologi, birøkting, urbant landbruk, urban sosiologi, kunst og kultur i det smale og det brede.


