
 

Norsk Fruktrådgiving Hardanger er ei eining innan Norsk Landbruksrådgiving som i dag er spesialiserte 
på rådgjeving innan fruktproduksjon.  Hovudområdet vårt er kommunane i Indre Hardanger, men 
fruktmiljøet i Ryfylke har også valt å knytta seg til oss.  Me har og ein del medlemmer fordelt rundt i 
landet.  I Hardanger leiger me inn kompetanse på grovfôr frå NLR Hordaland for dei medlemmene som 
har bruk for dette, og me vert også leigde inn for å bistå medlemmer i NLR Hordaland som driv 
fruktproduksjon (Kvam og Herand). 

Norsk Fruktrådgiving Hardanger står for mykje av det faglege arbeidet innan DyrkSmart-prosjektet.  I 
lag med andre rådgjevingseiningar har me arbeidd med innføringa av intensive plantesystem sidan 
2005, og har sett det store potensialet som ligg i moderne dyrkingssystem.  Saman med fruktlagera 
står me for motivasjons- og produksjonssamtalane som skal gjennomførast med alle produsentar, 
utarbeiding av planteplanar og BU-søknadar, og kursverksemd. Rådgjevarane er m.a. leigde inn som 
forelesarar på modulkursa for nye fruktdyrkarar som er gjennomførde på Hjeltnes Vidaregåande Skule. 

Me har i dag fire tilsette: 

 Rådgjevar og dagleg leiar Jan Ove Nes har utdanning innan hagebruk frå noverande 
NMBU, med hovudfagsoppgåve om årsakene til gummiflod i plommesorten ‘Victoria’.  
Med eit avbrekk har han vore tilsett i Norsk Fruktrådgiving Hardanger sidan 2000, og 
har i dag hovudansvar for steinfrukt.  Jan Ove driv også gard med både økologisk og 
konvensjonell fruktproduksjon. 

 Rådgjevar Endre Bjotveit har utdanning i hagebruk og økonomi frå Høgskulen i Agder, 
og mastergrad i «Post Harvest Technology» frå Writtle College, University of Essex.  
Han har vore tilsett i Norsk Fruktrådgiving Hardanger sidan 2004, og har 
hovudansvaret for kjernefrukt.  Endre er også den eine av to redaktørar i tidsskriftet 
Norsk Frukt og Bær, og driv gard med konvensjonell fruktproduksjon og sau. 

Rådgjevar Irèn Lunde Knutsen er utdanna innan biologi, med ein bachelorgrad innan 
økologi og forvaltning frå Australia, og ein mastergrad i biodiveristet, evolusjon og økologi frå 
Universitetet i Bergen. Ho har tidlegare arbeidd med frukt som seniorforskingsteknikar og seinare 
avdelingsingeniør ved Bioforsk Ullensvang. Irèn byrja i Norsk Fruktrådgiving frå mai 2014, og har 
hovudansvar for kvalitetsarbeid i samarbeid med fruktlagera.  Har hatt «lærlingplass» innan praktisk 
fruktdyrking på Sekse i over 4 år. 

Rådgjevar Kari Helen Telfer har bakgrunn frå NMBU, med bachelor i plantevitenskap og mastergrad 
i plantepatologi.  Ho har arbeidd som forskningsassistent på eit mjøldoggprosjekt på NMBU, og 
arbeider med å skriva om masteroppgåva til to vitenskapelege artiklar i samarbeid med Bioforsk 
Plantehelse på Ås.  Kari byrja i ei prosjektstilling i NFR 16. juni, og vil arbeida mykje med DyrkSmart-
prosjektet. 


