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I Nord-Norge er det dyrket bygg siden sein steinalder, og helt opp til andre verdenskrig var det 

relativt mye korndyrking her nord. Stort sett dyrket alle gårdene korn som gikk til mat til både 

mennesker og dyr. 

Prosjektet Northern Cereals har vært et treårig prosjekt fra 2015 til 2018 der målet har vært å 

øke kornproduksjonen og verdien på korn og kornprodukter i den Nord-Atlantiske regionen. 

Matis på Island har ledet prosjektet, og NIBIO og prosjektpartnere på Orknøyene, Færøyene 

og New Foundland har deltatt. Blant andre har også Troms Fylkeskommune og Finnmark 

Fylkeskommune vært med på finansieringen.  

Nord-Norge har store variasjoner i klima, både fra nord til sør, og fra kyst til innland. En kan 

forvente lengre vekstsesong på grunn av økte temperaturer. Dette kan gi muligheter for å 

dyrke bygg til modning lengre nord i landet slik at det kan brukes til mat eller malting. Det er i 

den forbindelse viktig å finne sorter som egner seg i vårt klima til denne bruken.  

Det viktigste arbeidet fra norsk side har dreid seg om aktiviteter knyttet til dyrking av bygg i 

Nord-Norge, bruk av lokalt dyrket bygg i matprodukter og bruk av lokalt bygg via malt til øl. 

Det er utviklet produkter av mat og øl av nordlig bygg i en rekke bedrifter, og råvaren har fått 

gode skussmål. I sammenheng med dette prosjektet og andre prosjekt i de siste årene, har 

utprøving av sorter foregått under forskjellig klima på Helgeland, Salten, Vestvågøy, på Holt i 

Tromsø (NIBIO) og i Alta. 

 

           Tresking på Holt i Tromsø. Foto: Sigridur Dalmannsdottir. 



På bakgrunn av dette prosjektet har NIBIO nylig gitt ut rapporten "Dyrking og bruk av korn i 

Nord-Norge". Rapporten har fokus på hele verdikjeden fra dyrking til bruk av bygg til mat og 

malt. Den omhandler også dyrking og bruk av bygg i Nord-Norge i historisk sammenheng, 

samt et avsluttende kapittel om nye muligheter for denne næringen.  

Hele rapporten kan du laste ned her: 

https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2504503/NIBIO_RAPPORT_2018_4_8

6.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

I samarbeid med kolleger i de Nord-Atlantiske land, har NIBIO også laget en rapport "Handbok 

om byggdyrking i Nord-Norge" (Prosjekt rapport, Deliverable T2.1.)  

(http://cereal.interreg-

npa.eu/subsites/CEREAL/Cereal_cultivation_Farmers_handbook_Report_In_Norwegian_NPA-

Cereal_DT213.pdf)  som handler om dyrking og utvikling av byggplanten. 

 

 

Bygg på Holt. Foto: Sigridur Dalmannsdottir. 
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