
JORDBÆRLØFT FOR NORD-NORGE 

 

Norsk Landbruksrådgiving Nord-Norge er midt inne i et treårig prosjekt 

(Jordbærløft for Nord-Norge), som har som målsetting å stimulere til økt 

jordbærproduksjon i landsdelen. Prosjektet startet i 2017 med syv deltagende 

produsenter og i år er det økt til 12. En tilsvarende økning ser det ut til at 

prosjektet vil få til neste år. 

I 2017 ble det plantet ca. 25.000 jordbærplanter, i år er tallet ca. 50.000 og 

målsettingen for 2019 vil være å komme over 75.000. Vi forventer at hver 

plante vil gi om lag ½ kg bær. Noe som tilsier at vi håper på minst 20 tonn og 

drømmer om nærmere 30 tonn bær i år. 

I dette prosjektet dyrkes bærene i tunneler eller veksthus, på bord/benker som 

vi på fagspråk benevner som «Tabel-top». Det benyttes importerte 

produksjonsklare planter, som høstes med full avling samme år som de plantes. 

Plantene benyttes i hovedsak bare en sesong her oppe. Under normale forhold 

vil de første bærene være klare for høsting ca. to måneder etter planting. 

Produksjonsmåten medfører svært lite eller ingen behov for sprøytemidler.  

I prosjektet prøves det ut ulike sorter jordbær og også ulike typer 

plantestørrelser. Ved at det plantes nytt hvert år eliminerer vi utfordringene vi 

har med overvintringsproblemer og vinterskader.  

Årets sesong i nord er blitt betydelig forsinket med det kalde været i juni. Nå 

loves det sommervær også her nord og det vil sette fart i planteutviklingen hos 

produsentene. De første modne bærene vil komme i Utskarpen rundt 5. juli. I 

løpet av juli tror vi alle prosjektdeltakerne skal kunne by fram fantastiske flotte 

bær. 

Grofondet (BAMA, Norgesgruppen og Gartnerhallen) har gitt en betydelig 

økonomisk støtte til prosjektet med forventninger om økt mengde nordnorsk- 

produserte bær i butikkhyllene i landsdelen. Fylkeskommunene og 

Fylkesmennene i de tre nordligste fylkene er også viktige støttespillere i 

arbeidet. 

Nedenfor er prosjektdeltakerne listet opp fra sør til nordøst. Ta gjerne kontakt 

med dem for nærmere informasjon og mulighet for en flott sommernyhet: 

 

Elin Heggnes, Grane  91373273 



Steve Saltermark, Brønnøy  47615230  

Ole Thommasen, Brønnøy   94437939 

Bård Tysnes, Alstadhaug   47260628 

Arild Stenhaug, Rana        47020629 

Frode Vik, Kvæfjord         90986921 

Robert Innes og Jan Åge Tyldum, Målselv   46948650 – 99513634 

Marianne og William Hagell, Alta     95765205 – 41598282 

Torhild Gjølme, Vadsø     96237079 

Fagermo Gartneri, Sør-Varanger  97973098 

Tone R. Aandahl, NIBIO Svanhovd  90873604 


