
Storfjord kommune • Omasvuona suohkan 

Omasvuonon kunta  

Prosjekt «Styrking av landbruket i Storfjord» 

 

 

INSPIRASJONESTUR 

POTETER, GRØNNSAKER, BÆR, MER LOKAL MAT, FLISFYRING MM 

Fredag 27. og lørdag 28. august 2021 

Fredag 27.08. 

Kl 08.00 Avreise fra Oteren, nødvendige tilpassinger fra andre steder 
« 09.15 Ankomst Rådhuset i Målselv 
« 09:30 Orientering om bedriftene, varer/produkter som bedriftene ønsker, leveringsvilkår, 

rådgiving/service til produsentene mv., v/ produsentkontakt Ulrike Naumann. 
« 10.30 Kort pause 
« 10.40 Foredrag Norsk Landbruks Rådgiving v/Kristin Sørensen. Jordbærdyrking, 

utfordringer og muligheter ved oppstart. Litt i forhold til grønnsaker. 
« 11.45 Lunsj (medbragt niste) 
« 12.15 Avreise  
« 12.30 Ankomst til Robert Innes, Finnbakken i Målselv 

Sammen med nabo Jan Åge Tyldum har de de siste åra bygd ut jordbærproduksjon, i 
tunnel, «Jordbærgutta». I tillegg produserer Robert nepe, kålrot og andre 
grønnsaker. Mesteparten av produksjonen leveres til Tromspotet, men har også ei 
selvbetjent grønnsaks bu for direktesalg. 

« 15.00 Avreise 
« 16.30 Ankomst Lise Bjørkeng ved inngangen til Sørdalen i Bardu. Omvisning og muligheter 

for spørsmål. Lise har overtatt gården etter sine foreldre og har i den forbindelse 
mottatt generasjonstilskudd fra Innovasjon Norge. De produserer poteter på ca 150 
daa og er i ferd med å bygge nytt lager. Leverer til Tromspotet. 

« 17.30 Avreise til Harstad (Ankomst ca. 20.00) 
Innsjekk hotell og middag kl. 21.00 
 

Lørdag 28.10. 

Kl 09.00 Ankomst Marianne og Frode Vik 
Produksjon av både jordbær og bringebær i tunnel. Stor produksjon som gradvis er 
bygget ut. Er innovatører på å utvikle tunnelproduksjon i Nord-Norge. Godt marked 
for bæra de produserer. 

« 11.00 Avreise 
« 11.15 Ankomst Bente og Bernt Otto Berg 

De har investert i flisfyringsanlegg for gårdens behov. 
Har produksjon og foredling av rabarbra. Selger hovedsakelig til restauranter i 
Harstad. Gården har samarbeid med nabogård, og er selv i tenkeboksen i forhold til 
produksjon på egen gård.  

« 12:15 Avreise til Røknes gard og gjestgiveri for lunsj mellom (12:45 og 13:45) 
« 13.45 Avreise 
« 16.45 Fagerlidal Gartneri. Befaring på anlegget og gjennomgang av års hjulet for en 

gartner. 
« 18.00 Heimreise 

 

Forbehold om endringer i programmet. 


