
SLUTTRAPPORT

STUDIETUR BÆR

Norsk Landbruksrådgiving Helgeland søkte i februar 2013 om midler til å 
gjennomføre studietur til Sogn, for bærinteresserte fra Nord-Norge.
Ved søknadstidspunktet var planleggingen alt i gang og utover våren 2013 viste 
interessen seg god for turen som var planlagt gjennomført i juni.
I løpet av mai måned kom det imidlertid inn så mange avmeldinger til turen at vi fant 
å måtte avlyse den.
En av hovedårsakene til dette, var det kalde vinterværet som holdt seg langt utover 
vårparten og forsinket vårarbeidet for bærfolket. Flere fant det umulig å gjennomføre 
turen i den travle og hektiske onneperioden som oppstod. Dette forsterket seg ved at 
alle aktive bærfolk i nord har annet arbeid å ivareta.

Utover høsten 2013 kom det flere innspill med spørsmål om ny studietur. Det ble 
arbeidet med et mulig opplegg gjennom vinteren og besluttet å planlegge ny tur. 
Denne gangen ble Trøndelag valgt som reisemål, bl.a. med tanke på å gjøre reisen 
både tidsmessig enklere og rimeligere.

Ved påmeldingsfristen utløp hadde nærmere 20 interesserte meldt seg. Desverre ble 
det også denne gangen en del frafall fram mot gjennomføring. (Årsaker var bl.a. 
beinbrudd, sykdom i familie, begravelse og toginnstillinger.)
Studieturen ble gjennomført 13.- 14. juni med 12 deltakere fra Senja, Målselv, 
Hamarøy, Bodø, Fauske, Leirfjord, Dønna, Brønnøy og Grane.

Programmet for turen innehold besøk hos bedriftene Bioforsk Kvithamar, Mikkelhaug 
Gård, Pyntebær DA, Viken Midtre, Klostergården, Frosta Fjordbuer, Valberg 
Slektsgård og Hoem Jordbær. 
Lokal tilrettelegging var gjort i samarbeid med Nlr Nord-Trøndelag.
Bedriftene dekket et vidt spenn med både store og mindre produksjoner og omfattet 
konvensjonelle og økologiske driftsformer.
Ved siden av ulike bærproduksjoner fikk deltakerne også innsikt i andre 
grøntproduksjoner samt brei og god innblikk i videreforedling og omsetning av 
bærprodukter.
Flere av bedriftene kunne også vise fram gode eksempler på hvordan andre ressurser 
ved gården/bedriften ble tatt i bruk for å sikre inntjening og aktivitet.

Oppsumering og evaluering av studieturen gav uttrykk for at den hadde vært meget 
spennede, lærerik og inspirerende. 
Stikkordet “profesjonalitet” ble av mange trukket fram som et gjennomgående tema 
for hva man satt igjen med etter de to studiedagene.

I det arbeidet som er gjort de siste par årene, for å få et bedre innblikk i sistuasjonen i 
nordnorsk bærproduksjon, ser vi nettopp at profesjonaliteten hos mange har vært en 
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mangelvare. Det har medført reduserte avlinger, sviktende kvalitet og påfølgende svak 
satsing. 
Flere av vertsbedriftene som ble besøkt, understreket viktigheten av å se nærmere på 
alle ledd i en produksjon for nettopp å sikre gode og forutsigbare resultater.

Studieturen har som flere andre tiltak bidratt til at flere bærinteresserte i nord har fått 
et løft for å stå på videre.
På nytt får vi bekreftet hvor ensomt bærfolk i nord har det og hvor viktig det er å 
stimulere og styrke produsenter og miljøer.
Som delvis resultat av vår studietur, fikk vi denne høsten besøk av bærfolk fra 
Trøndelag til Sør-Helgeland. Kontakt og samarbeid sørover vil framover bli 
opprettholdt.

Gjennom bl.a. tilsagn om kompetansemidler fra Statens Landbruksforvaltning de 
neste tre årene, vil dette arbeidet fortsette.

Kusrdeltakerne ser på jorbærsorter på Bioforsk Kvithamar


