
STORT 2 DAGERS KURS/SEMINAR OM JORDBÆR  
Hele jordbærmiljøet i Norge, Sverige og Danmark inviteres herved til stort kurs/seminar om økologisk 

jordbærproduksjon. Merk at seminaret også er svært aktuelt for dere som driver konvensjonelt -  god oppdatert 

kunnskap er knallviktig grunnlag for å lykkes med jordbær samt at denne kunnskapen må du ta i bruk siden alle 

produsenter i Norge får krav om integrert plantevernsystem i sin jordbærproduksjon fra 2014. Seminaret holdes 

i Kristiansand i Norge. Dyktige foredragsholdere vil formidle viktig jordbærkunnskap og erfaringer. Dessuten 

vil resultater, erfaringer og sammenhenger bli presentert fra de mange forsøk på Sørlandet som er gjort i det 

store 6 – årige prosjektet ”Lønnsom kvalitetsproduksjon av økologiske jordbær” som avsluttes nå 2012.  
 

Sted:   Quality Hotel Sørlandsparken i Kristiansand. 

Tid:   Torsdag 22. november kl 11.00 - fredag 23.november kl 16.00. Gode fly – og kommunikasjoner. 

 

PROGRAM:  
Torsdag 22/11: 

 11.15 - 12.15: Nettinformasjon og publikasjoner. Siste nytt innen regelverk og driftsmidler for 

økologisk bærdyrking.  Ved  prosjektleder Frøydis Linden og prosjektmedarbeider Liv Hatlevik i 

Foregangsfylket i Hordaland & Sogn og Fjordane,  prosjektleder Grete Lene Serikstad i Bioforsk 

Økologisk og forsker Arnfinn Nes i Bioforsk Øst.  

 12.30 - 13.15: Jordbærplantens fysiologiske reaksjoner på klima og kulturtiltak.  Ved forsker Anita 

Sønsteby i Bioforsk Øst.  

 13.15 - 14.15: Lunsj 

 14.15 - 15.45: Skadedyr og skadedyrbekjempelse. Ved forsker Nina Trandem Bioforsk Plantehelse 

 16.00 - 17.30: Sykdommer og sykdomsbekjempelse. Ved forsker Arne Stensvand Bioforsk Plantehelse 

 17.45 - 18.15: Hvordan lykkes med omsetning av økologiske jordbær - foredrag og felles 

diskusjon. Ved Tormod Larsen AgderBær og Grønt AS.  

Fredag 23/11: 

 08.30 – 10.00: Økologisk jordbærdyrking i Sverige – erfaringer og viktige forsøksresultater innen 

gjødsling, dyrkingsteknikk, sorter, ugras, skadedyr, praktisk dyrking og omsetning. Ved 

forskøksledare Birgitta Svensson Sveriges Landbruksuniversitet Alnarp/Rånna. 

 10.15 – 11.15: Økologisk jordbærdyrking i Danmark - dyrking, omsetning, erfaringer og viktige 

resultater. Ved konsulent Maren Korsgaard i Økologisk rådgivning i Danmark. 

 11.30 – 16.00 med lunsj undervegs: Resultater og erfaringer fra 6 års prosjektforsøk. 

Remonterende og vårbære jordbær, forberedelse av felt, planteåret, praktisk drift av felt, 

dyrkingsteknikk, dyrkingssystemer, sorter, gjødsling, tunnel, friland, ugras, arbeidsregistreringer, 

kostnader og økonomi. Ved rådgiver/prosjektleder Jan Karstein Henriksen i Landbruksrådgiving Agder. 

Priser:    

 Komplett seminar inkl. materiell, all mat og festmåltid på kvelden men uten overnatting kr 1 750,-  

 Tillegg/person for overnatting med frokost: I dobbeltrom kr 450 , I enkeltrom kr 750. 

 Samme overnattingspriser som over hvis du har behov for ekstra overnatting før eller etter seminaret. 

 

Påmelding:  

 Bindende påmelding senest torsdag 1.november.  

 Påmelding skjer ved å fylle ut påmeldingsskjema og sende til Landbruksrådgiving Agder, 

Brandsvoll, N - 4646 Finsland, Norge eller på E-post til jan.karstein.henriksen@lr.no.  

 Husk ved påmelding å opplyse om overnatting, enkelt- eller dobbeltrom. 

 Ved avmelding igjen nærmere enn 14 dager før seminarstart belastes full kurspris. 

 

Alle vel møtt til spennende og trivelige seminardager.                   

Arrangør: Landbruksrådgiving Agder ved prosjekt ”Lønnsom kvalitetsproduksjon av økologiske jordbær.”  
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PÅMELDINGSSKJEMA MED FRIST 1. NOVEMBER:  

Ja jeg vil delta på kurs/seminar om økologisk jordbærproduksjon i Kristiansand 22-23. november 2012: 

 

Navn:___________________________________________________________________ 

 

Mellomadresse og postadresse:_______________________________________________________________ 

 

Telefon:____________________ 

 

E-post:__________________________________________________________________ 

 

□ Ikke overnatting 

□ Overnatting i enkeltrom 22-23.nov                □ Overnatting i Dobbeltrom 22-23.nov. 

□ Ekstra overnatting 21- 22.nov                  □ Ekstra overnatting 23-24. nov. 

 

Sendes til:  

Landbruksrådgiving Agder, Brandsvoll, N - 4646 Finsland, Norge  

eller på E-post til jan.karstein.henriksen@lr.no.  
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