
Grip sjansen – sats på frukt og bær! 
 

Ønskjer alle som vil satsa på frukt og bær velkomen til:  

 

Kurs i økologisk frukt og bærdyrking 
 
Arrangør: Sogn Jord og Hagebruksskule (SJH) i samarbeid med  
Njøs Næringsutvikling og Sogn og Fjordane Landbruksrådgjeving 
 
Stad:   Sogn Jord og Hagebruksskule 
Tid:   15.-16. februar 2013 
 

  
 
 

Føredragshaldarar på kurset er: 
Eivind Vangdal, Bioforsk Ullensvang 
Frøydis Lindèn, føregangsfylket for økologisk frukt og bær 
Jan Karstein Henriksen; Rådgjevar bær og teknikk, LR Agder 
Marianne Bøthun Rådgjevar i hagebruk, LR Sogn og Fjordane  
Marianne Holme; lærar i hagebruk og foredling ved SJH 
 
 

P R O G R A M 

 Fredag 15. februar 2013 

15:30- 

 

15.40- 

 

Oppmøte på Sogn Jord og Hagebruksskule kaffi /te og litt å bite i-  

Økologisk fruktdyrking – kva utfordringar har me m.o.t. skadedyr, 
sjukdomar og dyrkingsmåtar; ved Eivind Vangdal, Bioforsk, og 
Frøydis Linden, prosjektleiar for føregangsfylket økologisk frukt 
og bær 

16.45 Pause med eplegløgg m.m. 



17.00 Gjennomgang av Tiltak mot skadegjerar i økologisk fruktdyrking. 
ved Eivind Vangdal 

18.00-19. 30 Foredling – Innføring i produksjon av jus og sider  
ved Eivind Vangdal 

19.30 Middag m.m. Tokvam Gard  

 Laurdag 16.februar 2013 

08.00-8.30 Frukost i matsalen på SJH  

08.30 Økologisk jordbærdyrking – erfaringar frå prosjekt i Agder Ved 
Jan Karstein Henriksen NLR Agder, 

 Vekstskifte og forberedelse til planting 

 Dyrkingssystem, tunnel/friland og sorter 

 Tidligdriving, dekking med fiberduk og insektduk 

 Gjødsling, næringsbalanse og vanning 

 Tiltak mot ugras, sykdommer og skadedyr 

 Praktisk arbeid og arbeidsbehov i planteåret og bærårene 

 Kostnader og økonomi 

 Kort om erfaringer med salg og markedsføring av økologiske 
jordbær på Sørlandet. 

 

10.30 Kort kaffi pause  

10.30 Jan Karstein Henriksen fortset:  (Økologisk jordbærdyrking) 

12.00 Lunsj 

13.00 Jan Karstein Henriksen fortset:  (Økologisk jordbærdyrking) 

14.30 Markvandring : Ohnstad økologisk bringebærfelt ved Marianne 
Holme og Vinjane for å sjå eplefeltet til SJH  

Tema : Plantesystem og skjering  ved Marianne Bøthun 

Ca 15.30 Grip sjansen – satsing vinteren 2013: kurs og mentorordninga 
Oppdatering- Ved Marianne Bøthun, rådgjevar hagebruk LR Sogn 
og Fjordane 

Ca 16.00 Avslutning og oppsummering  

 
Påmelding til innan 1.februar til: paamelding.sjh@sfj.no 
Husk å gi opp, fakturaadresse med organisasjonsnummer (viss du har det) og mobilnr og om 
du treng overnatting 

Kursavgift: kr 700,- 
Overnatting på SJH : kr 500,- inkl frukost) 
 

Grip sjansen – sats på frukt og bær og Velkomen til kurs!  

mailto:paamelding.sjh@sfj.no

