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ARKTISK BÆRPRODUKSJON

(Tilsagnsnummer 159102)

Forprosjektet ARKTISK BÆRPRODUKSJON er avsluttet. En aktiv 

prosjektperiode har gitt økt innsikt i forholdene som som berører dagens 

situasjon for bærprodusentene i landsdelen, og de muligheter og utfordringer 

næringen vil stå overfor de nærmeste årene.

De siste par - tre årenes bærfokus i nord har også allerede gitt positive resultater 

i form av nye interesserte, nyetableringer og ikke minst viktig; utvidelser og 

produksjonsforbedringer hos flere av de etablerte dyrkerne.

HOVEDMÅL

Forprosjektets hovedmål var å tilrettelegge for et større prosjekt om “Arktisk 

bærproduksjon” for de tre nordligste fylkene, og å bringe “Arktiske bær” fram som en 

merkevare for næringsutvikling i nord.

Resultatet er at det nå er bevilget prosjektmidler fram til 2017 på tilsammen 

Kr. 1.190.000.- for bæraktiviteter i nord.

Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland er gitt tilsagn fra Arktisk Landbruksprogram 

om kr. 540.000.- til prosjektet “Hagebær Arktisk” og kr. 200.000.- til “Utprøving 

jordbærsorter”.

NLR Helgeland har fra SLF fått tilsagn om kr. 450.000.- til arbeid for å øke den 

faglige kompetansen i de nordnorske bærmiljøene.

Med tilleggsressurser i form av egeninnsats, øvrige lokale og fylkesvise ressurser, 

samt god utnytting av samarbeidet med bl.a. NLR sentralt og Bioforsk, vil det gi de 

nordnorske bærmiljøene en god mulighet til vekst og utvikling de nærmeste årene.



Delmål 1. Rekruttering.

I arbeidet med å få oversikt over/kontakt med etablerte og potensielle nye dyrkere ser 

vi at det er svært mange som har interesse for bærdyrking, men at det er et begrenset 

antall som så langt har gjort det til en tilnærmet profesjonell aktivitet.

Alle landsdelens bærprodusenter har sin produksjon som en tilleggsnæring til annet 

arbeid på eller utenfor gården. 

I løpet av de siste tre årenen har vi registrert at en drøy håndfull nye dyrkere er startet 

opp i mindre skala. Ikke noe imponerende tall isolert sett. Men samtidig har vi denne 

våren gjennomført tre kurs i jordbærdyrking med nærmere 70 deltakere (Helgeland. 

Salten og Sør-Troms). Det sammen med betydelig interesse for deltakelse på 

mardager og studietur vitner om at potensialet for større rekruttering er til stede.

Forprosjektet har fulgt opp tidligere års samarbeid med de vidergående skolene i 

Brønnøysund og Mosjøen. I Brønnøysund har arbeidet i hovedsak vært rettet mot 

linjen for “mat og reiseliv”, mens landbrukslinjen ved Vefsn vgskole har vært 

samarbeidspartner på indre Helgeland. Denne skolen er for øvrig i planleggingsfasen 

med å tilrettelegge for utvidet utdanning i bær- og hagevekster.

Sist vår samarbeidet skolen og forprosjektet ved gjennomføring av kurs i 

jorbærdyrking.

Det ferskeste tilskuddet på rekrutteringsfronten er at en potensiell ny dyrker denne 

høsten har etablert kontakt med Gartnerhallen, med tanke på et framtidig samarbeid 

om etableringsbistand og leveranse mot Bodømarkedet.

Noe av det viktigste vi har erfart med arbeidet som er gjort så langt er at flere 

etablerte dyrkere har fått en ny giv. På Helgeland ser vi det gledelige at denne 

aktiviteten har ført til at to av landsdelens største bærprodusenter nå er i gang med å 

legge til rette for å slippe neste generasjon til.

Flere av de etablerte produsentene har det siste året gjennomført betydelige utvidelser 

og nyplantinger.

I Sømna kommune er et forprosjektarbeid satt igang for å se på mulighetene for å 

utnytte spillvarme fra Tine sitt meierianlegg til bl.a. bærproduksjon.

I tillegg til den “profesjonelle” bæraktiviteten har det vært en meget stor pågang fra 

personer/grupper som driver sin bæraktivitet på et mer hobbypreget nivå.

I det framtidige arbeidet vil det bli et hovedfokus på bær som næringsaktivitet, men vi 

vil i en viss grad også kunne rette en del aktivitet ut mot “amatørene”, i den grad det 

vil styrke arbeidet for økt bærinteresse.

I Nordland registrer vi at de fleste aktive og etablerte dyrkerne er voksne menn, mens 

flertallet av de “nyinteresserte” er kvinner. Dette kan få betydning i forhold til 



hvordan arbeidet legges opp videre for denne gruppen.

Fram til 2010 var bærarealene i sterk tilbakegang i de tre nordligste fylkene. Siden 

tiårskiftet har de holdt seg stabile, eller vist en svak vekst.  Forprosjekter kan ha 

bidratt til denne positive endringen.

Delmål 2: Nettverksbygging.

I delrapporten ble det nevnt at studietur til Sogn (2013) måtte avlyses. I juni i år ble 

det i stede gjennomført tur til Trøndelag med 12 deltakere fra Troms og Nordland.

Trønderne gjorde tilsvarende gjenvisitt til Helgeland i september.

Som erstatning for den avlyste studieturen til Sogn sommeren 2013, ble bærrådgiver 

Jan Karstein Henriksen, NLR  Agder, leid inn for en ukelang turne med gårdsbesøk, 

markdager og landbruksmessedeltakelse.

Nærmere et titalls produsenter i Salten, Rana og på Helgeland fikk besøk og gitt topp 

faglig rettledning inn mot hver enkeltes drift, men også innblikk i kollegaers 

produksjon. Tilbakemeldingene fra disse produsentene var entydig positive til denne 

formen for rådgiving/veiledning.

Lignende opplegg planlegges også framover.

Dette året har de tre sørste jordbærprodusentene på Helgeland samarbeidet gjennom 

“grupperåd”, administrert av NLR Helgeland.

Arbeidet planlegges videreført i form av etablering av “bedriftsnettverk” der det vil 

bli søkt samarbeid med Fylkesmannen/Innovasjon Norge (BU-midler). 

I Nordland har vi for tiden 3 - 4 unge/nye bærinteresserte (+/- 20 år) som nettopp er 

startet opp el. i ferd m. å gå inn i etablert produksjon. Det jobbes med å få til et eget 

opplegg for unge dyrkere. Lignende arbeid er på gang i Trøndelag og vi ser på 

mulighetene for et samarbeid om kurs/nettverksbygging/studietur for denne 

målgruppen.

Sist vinter ble det i Bodø for første gang avviklet et en “bærdag” for dyrkere, 

rådgivere og forvaltere fra landsdelen. Arrangementet var et ledd i dette prosjektet, og 

ble også støttet av Arktisk landbruksprogram. 

Det arbeides med å få til årlige sammenkomster for bærfolkene i nord etter samme 

mønster. Tiltaket kan få stor betydning som stimuleringsfaktor og for det videre 

nettverksarbeidet mellom bærmiljøene.

Arktisk bærdyrkerlag ble stiftet under dette Bodømøtet og vil framover være en viktig 

samarbeidspartner når ulike tiltak skal tilrettelegges de nærmeste årene.



Delmål 3: Opplærings-, organiserings- og forskningsbehov.

Økt kompetanse hos de nordnorske dyrkerne vil være nøkkelen til en mere vellykket 

produksjon i nord.

Forprosjektet bekrefter at nordnorske bærprodusenter har sakket akterut de siste par 

tiårene med hensyn til fagkompetanse - sett i forhold til sørnorske miljøer.

Forprosjektet sammen med andre ressurser har de siste to - tre årene, gitt oss 

muligheter til å dra større nytte av de beste fagmiljøene i landet.

NLR Helgeland i samarbeid m. andre NLR-enheter har tilrettelagt og gjennomført 

fagturer med rådgivere/forskere fra NLR og Bioforsk.

På kort tid har dette både gitt et faglig løft hos mange dyrkere, men også skaffet oss 

erfaringer med hvordan denne fagkompetansen best kan utnyttes også i nord.

De tre siste årene har vi hatt klimatiske forhold i alle ytterkanter av det normale og 

med det fått erfart hvilke muligheter og ikke minst utfordringer det kan gi.

Med de prosjektmidler som er gitt for de nærmeste 3 - 4 årene vil det gi oss gode 

muligheter til å skaffe til veie nye kunnskap, både gjennom innhenting av faglig støtte 

fra flere hold og utprøving av sorter og ulike klimatiltak.

Dyrkere og rådgivere i nord er deltakere i prosjekter som: Klimasol, Annenhvert års 

bæring - bringebær, Sortsprøving bringebær, Sortsprøving jordbær, Produksjonsklare 

jordbærplanter, Tindved.

Både økologiske og konvensjonelle dyrkere er å finne blandt de meste aktive 

produsentene i nord.

Spredte bærmiljøer, store avstander og det faktum at alle dyrkere har annen 

jobb/næringsaktivitet ved siden av gjør at tilrettelegging av kurs/markdager/rådgiving 

og andre former for opplæring er ressurskrevende både tidsmessig og økonomisk.

God organisering og ressursutnytting vil være svært avgjørende for å lykkes framover.

Tre av landsdelens rådgivingsenheter, Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland,     

Nlr Salten og Nlr Helgeland, har vært de fremste pådriverne på bærområdet fram til 

nå. Det gjelder planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av en rekke bærrelaterte 

tiltak. Samarbeidet mellom disse enhetene vil bli videreført i de kommende

prosjektene.

Delmål 4. Utrede muligheter for finansiering av bærfelt.

Gode søknader med solid gjennomarbeidede driftsplaner vil ha muligheter til både 



privat og offentlig økonomisk finansiering/støtte.

Frilandsproduksjon kan være aktuelt for enkelte kulturer i de gunstigste 

klimaområdene i nord, men trolig må tunneler tas i bruk i større grad for å sikre 

forutsigbar produksjon og avlinger.

Etterhvert som man har begynt å få bredere erfaring med tunnelproduksjon her til 

lands, kan man med større sikkerhet anslå både investeringsbehov og kostnader med 

disse.

Gjennom forprosjektet har det hele tiden vært arbeidet for å finne anvendelige 

kalkye-/tallmateriell som er relevant for nordnorske forhold. 

Norsk Institutt for landbruksforskning, Norsk Landbruksrådgiving med flere har 

bidratt til grunnlagsmateriell som på enkelt vis kan benyttes i planleggings- og 

søknadsprosessen.

Forprosjektet har vært i kontakt med offentlige forvaltningsinstitusjoner på ulike 

nivåer for å informere om bærnæringas muligheter, utfordringer og behov.

Det har vært gjennomgående positive kontakter og responser.

Innovasjon Norges avdelinger i Troms og Nordland har de siste to årene bidratt til 

finansiering ved bærfeltetableringer i disse to fylkene.

I tillegg har både kommuner, Fylkeskommunene og Fylkesmennen i de tre aktuelle 

fylkene gitt økonomiske bidrag til ulike bærrelaterte tiltak.

Delmål 5: Markedsstrategier.

Etterspørselen etter bær og bærprodukter er i nord som ellers i landet sterkt økende.

De nordnorske produsentene melder også i år om at de ikke produserer nok i forhold 

til etterspørselen. Ingen av landsdelens produsenter leverer for tiden til grossist. Alt 

selges til nærmarkedet/lokalmiljøet.

Nordnorske/arktiske bær har et solid renome i landsdelen, men utfordres sterkt av bær 

sørfra og ikke minst importbær. Denne konkurransen vil framover bli stadig sterkere 

og føre med seg at nordnorske produsenter i økende grad må fokusere på kvalitet og 

markedstilpassing.

Lønnsomhet i næringa vil i tillegg til vellykket produksjon være avhengig av rasjonell 

og effektiv drift, der også faktorer som marked, salg, pris må løftes fram som viktige 

tema. I kurs- og veiledningssammenheng framover, vil mere kompetanse på disse 

områdene få økt plass.

Ved siden av konsumbærproduksjon viser både markedet og flere produsenter 



interesse for bearbeidede bærprodukter.

I samarbeid med Kompetansenettverkene for lokalmat ved Holt og Mære har det vært 

avviklet kurs i videreforedling, og flere planlegges.  

Sammendrag.

Med årets tilsagn fra Arktisk Landbruksprogram og Statens Landbruksforvalting om 

prosjektmidler fram til 2017, har man nådd forprosjektets hovedmål.

Nordnorsk bærproduksjon vil med disse midlene og øvrige ressurser gis gode 

muligheter til videreutvikling og vekst de nærmeste årene.

Rekrutteringsmuligheter og nettverksbyggende tiltak har hatt sterkt fokus gjennom 

forprosjektet. Resultatene er stor deltakelse ved kurs, studietuerer, markdager og 

andre arrangementer. Produsentsamarbeid er etablert og noen nye dyrkere er også 

kommet i gang.

De siste par årene er det registrert en svak vekst i bærarealene i Nord-Norge.

Noe av det gledeligste som er registrert, er den nye vitaliteten og gløden flere av de 

etablerte dyrkerne har vist det siste året.

Her har forsøkene med bl.a. faglig oppfølging fra noen av landets fremste rådgivere 

og forskere vært svært vellykkede og gitt oss svar på tiltak som bør prioriteres 

framover.

Forprosjektets kontakt med offentlige forvaltningsorganer viser at det fra det holdet er  

interesse og vilje til å bidra, slik at seriøse og ambisiøse produsenter kan lykkes.

Nordnorsk bærproduksjon hadde en sterk tilbakegang i tiårene rundt tusenårsskiftet.

Denne utviklingen synes å være snudd ved det aktive arbeidet som har vært lagt ned 

gjennom dette forprosjektet og andre bæraktiviteter de siste 3 - 4 årene.

Erfaringer, kunnskap og ikke minst et stort nettverk av kontakter som nå er samlet, gir 

oss gode verktøy til å fortsette endringsarbeidet mot økt, lønnsom bærproduksjon i 

nord.




