Bygdeutviklingsprisen 2010
SIMEN ANDREAS MYHRENE, LIER tar prisen i Buskerud!
Innovasjon Norge i Buskerud og Vestfold deler ut Bygdeutviklingsprisen 2010 i Buskerud til
Simen Andreas Myhrene, Sylling i Lier, for hans nyskapende innsats for
kvalitetsproduksjon av jordbær og bringebær. Prisen er på kr 50.000.
Kandidater til Bygdeutviklingsprisen vurderes etter økonomisk resultat, sysselsetting, særlig
for kvinner og ungdom, utnytting av lokale ressurser, fortrinn og ringvirkninger i
lokalsamfunnet og nyskaping og originalitet. Det kreves at virksomheten skal ha lagt
etableringsfasen bak seg og kommet i etablert drift.
I tillegg til kriteriene for Bygdeutviklingsprisen har juryen lagt vekt på følgende:
a. Kandidaten har vært særlig nyskapende i utviklingen av norsk bærproduksjon.
Særlig gjelder dette jordbær og bringebær hvor dyrking i tunnell har bidratt til
vesentlig forbedring av bærkvalitet, herunder muliggjort økologisk dyrking, og
åpnet for et større marked. Tunnelldyrking har for jordbær muliggjort en
vesentlig sesongutvidelse, mens tunnelldyrking av bringebær har bidratt til
kvalitetsforbedringer som har gitt et skikkelig løft for bringebær i
friskkonsummarkedet.
b. Kandidaten har gått nye veier og vært en pådriver i å utvikle bedre
distribusjonsløsninger fra produsent til butikk.
c. Kandidaten har vist særlige evner til å dele kunnskap og å utvikle
produsentmiljø, herunder å skape fellesløsninger med naboprodusenter.
Årlig gjennomføres ”åpen gård” arrangementer med dyrkingsfaglige innslag
fra inn- og utland.
d. Som initiativtaker og pådriver i etableringen av Jordbæreventyret, en årlig
festival for barn og voksne, har kandidaten vist et særlig sosialt engasjement
for barn og unge i lokalsamfunnet. Arrangementet som er basert på frivillig
arbeid er etablert som en stiftelse og har årlig kunnet innbringe opp til en
halv million kroner og som i sin helhet utdeles til lag og foreninger i
lokalsamfunnet.
Juryen for årets utdeling har bestått av Toril Kure, styremedlem i Innovasjon Norge Buskerud
Vestfold, Tore Øystein Strømsodd, direktør for Innovasjon Norge Buskerud Vestfold, Astrid
Aass, landbruksdirektør i Buskerud og Olav Sandlund, landbruksdirektør i Vestfold.
www.jordbaereventyret.no
http://www.myhrene.no/?side=syllingvestre
For ytterligere informasjon:
Ole Bertil Grennæs, Innovasjon Norge Buskerud Vestfold
Papirbredden – Grønland 58, boks 835, 3007 Drammen
Tlf: 32 21 97 19 mobil: 95 85 85 60
E-post: ole.bertil.grennaes@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no

Fakta om Simen Andreas Myhrene, Lier
Simen A. Myhrene (39) eier og driver sammen med sin kone Turid eiendommen Vestre
Sylling, Sylling i Lier. Eiendommen har 180 daa jordbruksareal og driftsopplegget er
omfattende bær- og grønnsakproduksjon med 147 daa jordbær, hvorav 22 daa i tunnel.
Morellproduksjon i tunnel er under etablering med 10 daa. I tillegg drives salatproduksjon
med 280 dekar på friland i samarbeid med nabo.
Jordbærproduksjon har i alle år vært en hovedproduksjon på gården og med en intens
interesse for utviklingsarbeid. Med utstrakt dyrking i tunnel har det vært mulig å utvide
bæresesongen vesentlig og dermed forsyne markedet med friske norske bær gjennom hele
sommeren. I 2010 har gården produsert jordbær fra 8. juni til 14. september. En betydelig del
av produksjonen er økologisk.
I tillegg til gårdsdrifta driver han firmaet Myhrene AS som forhandler driftsteknisk utstyr og
driver produksjonsteknisk rådgivning.
Økonomiske resultater
Omsetningen på gården utgjør om lag 10 mill kr (omsetningen i Myhrene AS inngår ikke i
dette). Omsetningen i jordbærproduksjonen var i 2003 på om lag 1 mill kr, mens den er økt
til om lag 5 mill kr i 2010.
Sysselsetting
Fast sysselsetting på gården utgjør to årsverk, mens det er opp til 65 sesongarbeidere i
høysesongen med til sammen om lag 30 000 timer (15 årsverk).
Nyskaping/originalitet
Kandidaten har vært en pioner i utviklingen av jordbærproduksjonen. Særlig gjelder dette
dyrking i regulert klima, først i form av helårsproduksjon i veksthus og siden i tunnel. Med
dyrking i tunnel har det vært mulig å forlenge produksjonssesongen og forsyne markedet med
norske bær i flere måneder. Det har også økt mulighetene for å lykkes med økologisk
produksjon.
Sammen med dyrker i Østfold utviklet han en egen omsetningskanal for delikatessebær basert
på direkte distribusjon fra produsent til butikk for å sikre best mulig kvalitet, et opplegg som
siden er adoptert av de store grossistene. Kandidaten har også vært en pioner i å utvikle
økologisk produksjon i jordbær. Kandidaten har i 3 år vært leder av jordbærgruppa i GPS
(Grøntprodusentenes samarbeidsråd).
Sosial og miljømessig bærekraft, herunder utnytting av lokale ressurser, fortrinn og
ringvirkninger i lokalsamfunnet
Kandidaten har vært en pådriver i å få til fellesløsninger og samarbeid med naboprodusenter.
For å sikre tilfredsstillende tilgang på dyrkingsareal med tilfredsstillende vekstskifte leies
sammen med flere andre dyrkere et betydelig jordbruksareal med et gunstig vekstskifte i en
rotasjon mellom intensiv planteproduksjon og gras/husdyrproduksjon. Deler av arealet er
DEBIO-godkjent.
Kandidaten har også vært initiativtaker og pådriver til etableringen av Jordbæreventyret, en
årlig festival og happening for barn og voksne (mer enn 4000 deltakere i 2010).

Arrangementet som er basert på frivillig arbeid er etablert som en stiftelse og har årlig kunnet
innbringe opp til en halv million kroner til lag og foreninger i lokalmiljøet.
http://www.myhrene.no/?side=syllingvestre
www.jordbaereventyret.no

