
öppen gård
täljestad





Bästa sättet att visa det måste ju ändå vara att 
bjuda in gäster till gårdarna. Därför höll Täljestad 
öppen gård under 4 timmar en varm och solig dag 
i maj. 

VILL DU OCKSÅ ÖPPNA UPP DIN GÅRD? 

I det här dokumentet finns tips och upplägg som 
du kan använda dig av.  För frågor är det bästa att 
kontakta Astrid Lovén Persson, verksamhetsledare 
på Svenska ägg: kansliet@svenskaagg.se

TYCKER DU, PRECIS SOM VI, ATT DET ÄR VIKTIGT 
ATT VETA VARIFRÅN MATEN KOMMER? 



FÖRSLAG PÅ AKTIVITETER*

• ”Hönssläpp” –hönorna lunkar ut i hagen
• Titta och håll i kycklingar och hönor (och ev. 
andra djur)
• Möjlighet att titta på verksamheten, stall, 
packeri m.m. (givetvis med försiktighet) 
• Information om hönor och ägg 
• Tipspromenad

• Gårdsförsäljning 
• Fika: tex våfflor, äggröra
• Ponnyridning 
• Hoppborg 
• Åka traktorlass och ”provsitt” en traktor 

*anpassa givetvis utifrån era förutsättningar. 

FÖRSLAG TILL TIPSPROMENAD

• Hur vet man att äggen man köper är svenska? 
• Ungefär hur många ägg värper en höna per  
vecka? 
• Varför är vissa ägg vita och andra bruna? 
• Varför är vissa ägg stora och vissa små? 
• Finns det flest vita eller bruna ägg i Sverige? 

• Varför är det bra att köpa svenska ägg?
• Vad innehåller pannkakor? 
• Hur kan man ta reda på om ägget är rått eller 
kokt utan att ta sönder det? 
• På vilket/vilka sätt kan ägg påverka kroppen? 
Utslagsfråga: Hur många ägg äter vi per per-
son och år i Sverige? Eller något intressant om 
gården? 







För att få folk till gården behöver ni synas. Här 
är förslag på några sätt ni kan marknadsföra er:
  
SOCIALA MEDIER:
Skapa tex. ett event på Facebook och mark-
nadsför detta mot personer i eran stad/region. 
De flesta som besökte Täljestad var barnfa-
miljer, förslag är därför att marknadsföra mot 
föräldrar och mor-och farföräldrar.  

SÄTT UPP LAPPAR med information om öppna 
gården på exempelvis idrottshallar, skolor m.m. 
(där det är tillåtet och vistas barn + föräldrar) 

SKICKA ETT PRESSMEDDELANDE/ 
TIPSA LOKALTIDNINGEN om att ni håller  
öppen gård. Finns det en eventsida i den  
lokala tidningen? Skicka ett tips dit.

LOKALA TIDNINGAR – annonser

MARKNADSFÖRING



SMITTSKYDD:
Det är viktigt att tänka på hur man kan minska 
smittrisken vid öppna gårdar där det kommer 
potentiellt tusentals människor. Att ha  
parkeringen en bit bort och att desinficera hela 
området efter evenemanget är en bra grund. 

PARKERING OCH LOGISTIK:  
Se till att logistiken är planerad från början. Till 
Täljestad kom det fler än 1000 personer och 
ca 350 bilar. Det löstes med parkering på en av 
åkrarna ca 1 km därifrån. På vägen till öppen 
gård fanns tipspromenad, och tillbaka fanns 
möjlighet att åka ”traktortaxi”.  För regler kring 
detta se polisens hemsida. 
 
FÖRSÄKRING:  
Kolla upp gårdens försäkring och vad den 
täcker om något händer. Medlemmar i LRF 
har också möjlighet att ansöka om en särskild 
försäkring för öppen gård: https://www.lrf.se/
medlemsformaner/forsakringar/oppen-gard/

TOALETTER:  
Det kan bli kris. Fundera om ni tror att det 
behövs, i sådana fall kan man enkelt hyra in 
Baja-major. 

FRÅGOR OCH SVAR:  
Förbered svar på frågor som kan tänkas  
komma, tex. allmänt om ägg och gården, men 
kan också vara kopplat till nyheter/aktuella 
debatter. Svenska ägg kan hjälpa till om det 
rör aktuella debatter, för att ha den senaste 
informationen.

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ


