
Invitasjon til fagmøte bær fredag 12/11 - 2021 
 
Det årlige arrangementet avholdes i år på Hotel Scandic ved Sørlandsparken i Kristiansand 

(samme hotell som Sørlandssamlinga). Det holdes bare fagmøte i år, ikke fest på kvelden.  
 

Vi har mye interessant også i år, deriblant skal rådgiverkollega Stanislav Strbac fra NLR Viken snakke 

om erfaringer og råd for å dyrke jordbær i substrat i tunnel. 

 

Fagmøte 12/11 kl 12.00 – 18.00: Erfaringer/resultat fra rådgiving, forsøk og utprøvinger.         
 

o 12.00: – 13.00:  Substratdyrking av jordbær i tunnel med hovedfokus på remonterende jordbær på  

tabletopsystem. Erfaringer fra 3 år i prosjekt BærKraft.  

Ved Stanislav Strbac Norsk Landbruksrådgiving Viken 

o 13.15 – 14.00:  Økonomianalyser i jordbærproduksjon i jord og substrat – hva må til for å tjene  

penger ? Ved Karstein NLR Agder 

o 14.15 – 14.45:  Min jordbærproduksjon – slik gjør jeg det og planer/prioriteringer framover.  

Ved Bernhard Arnevik fra Grimstad  

o 14.45 – 15.00:  Sensorteknologi som til enhver tid kan gi deg innsikt på friland/substrat eller lager.  
 Ved firmaet Agdir AS 

 

o 15.00 – 16.00:  Matpause med varmrett og dessert. 
 

o 16.00 – 16.30: Prosjekt Økologisk bringebær på friland og i tunnel deriblant med ulike 

bringebærsorter. Resultat og erfaringer så langt. Ved Anne NLR Agder   

o 16.30 – 17.00: Tiltak for å oppnå stabile gode bringebæravlinger framover. Ved Anne NLR Agder 

o 17.15 – 17.30: Bjørnebærproduksjon – resultater og vurderinger etter 3 års prøvinger  

Ved Anne og Karstein NLR Agder 

o 17.30 – 18.00: Erfaringer med jordbærsorter, skadegjørere og plantevernmidler i ulike kulturer i  

2021. Ved Anne og Karstein NLR Agder 

 

o Pris og påmelding:    

o Deltakelse på deler av eller hele fagmøtet koster kr 500 og er inkludert matserveringen.   

o Påmelding i eget skjema  

o Påmeldingen er bindende og må gjøres senest mandag 8/11   

 

Arrangør: Norsk Landbruksrådgiving Agder ved Anne og Karstein. 
 


