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ARKTISK BÆRKONFERANSE

I forbindelse med møtet til Nordnorsk Landbruksråd`s bærguppe i februar 2013, ble det 
lagt fram en ide om å arrangere en nordnorsk bærkonferanse.
Nlr Helgeland tok på seg å se nærmere på mulighetene for og ønsket om et slikt 
arrangement. Med forprosjektmidler fra Statens Landbruksforvaltning ble arbeidet 
igangsatt i fjor sommer.

Starten på arbeidet gav oss tilbakemeldinger om at ideen var god og at en samling for 
dyrkere i nord var ønskelig. Innholdsmessig ble det uttalt ønske om tema som faglige 
innslag, erfaringsutveksling og muligheter for ulike typer samarbeid.
Nlr Helgeland søkte med bakgrunn i dette nordnorske midler til gjennomføring av 
arrrangementet.

I det konkrete arbeidet med opplegget for konferansen, kom vi etterhvert i kontakt med 
flere innen rådgivings- og forvaltningsapparatet som kunne tenke seg å delta.
Dette førte til at innhold og opplegg ble justert fra å være en dyrkersamling, til også å 
omfatte et møtested for andre med interesse og forvaltningsansvar for bærnæringen.
Siden vi hadde avsatt en dag til denne første samlingen ble faginnslagene denne gangen 
prioritert ned.

Den Arktiske bærkonferansen ble arrangert i samarbeid med Fylkesmannen i Nordland, i 
Bodø 24. januar 2014.
15 dyrkere fra Sør-Troms til Sør-Helgeland deltok. I tillegg var Nlr Salten, Midtre 
Hålogaland Landbrukstjenester, Fylkesmennene i Troms og Nordland, Nordland 
fylkeskommune, Nordland Bondelag og Statens Landbruksforvaltning representert.

Konferanseprogrammet ble innledet ved at det fra Nlr Helgeland og Midtre Hålogaland 
Landbrukstjenester ble gitt en omfattende beskrivelse av de siste års utviklingen i 
bærnæringsaktivitetene i Nord-Norge. Videre ble aktuelle problemstillinger, utfordringer 
og mulighetsområder belyst.  
I den påfølgende “Dyrkernes time”, presenterte fire bærprodusenter fra ulike deler av 
landsdelen sine erfaringer og framtidstanker,
Framstillingene sammen med spørsmål og kommentarer gav et detaljert og godt bilde 
både av de utfordringer man i dag står overfor og mulighetene man ser for seg de 
nærmeste årene.

Etter lunch presenterte Slf, Bondelaget, Fylkesmannen og Fylkeskommunen sine roller 
som mulige støttespiller for en framtidig bærnæring i nord. 
Hovedbudskapet fra disse framstillingene og tilleggskommentarene var at bærnæringa må 
foreta tydelige prioriteringer i forhold til de ønsker og planer som legges til grunn for 
arbeidet framover. 



Dette signalet er tatt på alvor og planleggingsarbeidet som er igangsatt høsten 2014, vil i 
så måte bli viktig for prioritering av ressursbruken for kommende år. 

Konferansens siste time var todelt, der rådgiver og forvaltere videreførte diskusjonen om 
måter å tilrettelegge og bidra i det videre arbeidet,
Dyrkeren på sin side benyttet den siste timen til å etablere et Arktisk bærdyrkerlag. 
Bærdyrkerlaget vil få en viktig rolle som bidragsyter til det arbeidet Norsk 
Landbruksrådgiving vil planlegge og tilrettelegge framover. 

Konferansen sett i sammenheng med andre tiltak som kurs, studietur, rådgiving hos 
dyrkere m.m. bekrefter behovet for å styrke og utvikle de små og spredete bærmiljøene i 
nord og å styrke kontakten mellom dem.
Arbeidet med å se på en mulig bærkonferanse til neste år er igangsatt. Om den event. vil 
bli gjennomført og i hvilken form vil bli vurdert opp mot andre aktiviteter og behov i 
næringen.


