
GY
GARTNERYRKET

Årsmøte i NGF

Fotosyntesemålinger

Populære grønnsaker



Redaktør:
Dag Eivind Gangås,
deg@gartnerforbundet.no
Tlf: 95 83 18 89

Journalist:
Ole Billing Hansen,
oleb@gartnerforbundet.no
Tlf: 48 07 56 41

Abonnement:
Eldbjørg Merkesdal,
eldbjorgm@gartnerforbundet.no
Tlf: 92 88 98 99

Annonser:
A2Media v/Knut Rismyhr,
Kaffegt. 16, 2270 Flisa
knut@a2media.no
Tlf 90 09 52 03

Utgitt av:
Norsk Gartnerforbund,
Schweigaardsgt. 34 F,
0191 Oslo
Tlf 23 15 93 50, 
faks 23 15 93 51
www.gartnerforbundet.no

Grafisk produksjon:
Media Digital AS 
Dronningens gate 3, 
0152 Oslo
kontakt@mediadigital.no
Tlf: 21 62 78 00

Trykk:
Merkur Grafisk AS, 
tlf: 23 33 92 00, 
faks: 23 33 92 16 
www.merkurgrafisk.no

MILJØMERKET

2041        Merkur Grafisk AS   
   

 0
67

2

colorlab.no
The Norwegian Color Research Laboratory 

Medlem i

Abonnementspris:
For medlemmer i NGF: 630,- 
Studenter: 220,- Andre: 790

Årgang 116

ISSN 0046-5437

E-post: 
gartneryrket@gartnerforbundet.no

Strøkent veksthus fra 1920 ....................................................................................................................................................6-11

NGFs årsmøte 2018 ................................................................................................................................................................. 13-14

Nytt hovedstyre ..............................................................................................................................................................................15

Hodne Gartneri.........................................................................................................................................................................16-17

Jone Wiig Gartneri ....................................................................................................................................................................... 18

Tricolor Plant – et vellykket samarbeid om klumpplanteproduksjon .............................................................20-21

“Fotosyntesemålinger som redskap for å øke produktiviteten i veksthus” ..................................................24-27

Hva er de mest populære grønnsakene i salatbaren? ........................................................................................... 28-31

Avlingsundersøkelse i gulrot ................................................................................................................................................... 33

Grønne planter i vinden ......................................................................................................................................................34-35

Norges første undersøkelse om ungdoms spisevaner avslører klasseskiller ....................................................36

Sett deg inn i kassasystemloven ............................................................................................................................................ 37

Investerte i CO2-gjødsling – Leverte 20 tonn mer tomater .......................................................................................38

Artsdatabankens risikovurderinger 2018 – på tide å tenke nytt .......................................................................39-41

Til minne: Magne Haga .......................................................................................................................................................50-51

Innhold

Gartneryrket er et uavhengig fagblad for  gartnerinæringen. Signerte innlegg  representerer nødvendigvis ikke redaksjonens syn. Avfotografering av stoff, bilder og annonser er ikke tillatt uten etter avtale med redaksjonen.
Gartneryrket arbeider etter Vær-varsom- plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig omtale i  bladet, oppfordres til å ta kontakt med  redaksjonen. 
Pressens faglige utvalg (PFU) er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund, og behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

GY
GARTNERYRKET

Forsidebilde: En liten fargeklatt 
i form av en georgine.   
Foto: Dag Eivind Gangås

GY
GARTNERYRKET

Årsmøte i NGF

Fotosyntesemålinger

Populære grønnsaker

Faste spalter:

Leder .................................................... 4

GY for 100 år siden .........................5

Nytt om integrert plantevern. .. 24

Aktuelt fra GPS .............................. 27

Energihjørnet ................................36

Gode råd fra NHO Mat  
og Drikke ....................................42-43

NGFs informasjonssider .... 44-45

OFGs inspirasjonshjørne .. 46-49

Gartneryrket nr 9/2018 3 

24 466
Brannalarm med 

lave drifts kostnader
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Artikkelen er hentet fra Norsk Gartnerforenings Tidsskrift 15. september 1918

Robust grøntnæring Med beklagelse erfarer vi at forsøksleder J. 
H. Lund allerede skal forlate forsøkshaven 
efter at ha virket der i kun 2 aar. Hr. Lund 
har faat et statsstipendium paa kr. 3.000,00 
for at utdanne sig videre i forsøksvæsenet 
for saa senere at overta lederstillingen av 
den oprettedes forsøksstation for landbruk 
paa sørlandet.

Det er meget beklagelig at forsøksledere 
skifter stilling. Det er i sakens natur at disse 
bør være en aarrække – helst hele sit liv – ved 

Forsøkshaven i Asker

Siden forrige utgave av Gartneryrket har Norsk 
Gartnerforbund hatt sitt årsmøte, noe de har annet-
hvert år. Denne gangen ble møtet holdt i Rogaland, 
i vakre omgivelser nede på stranden i Sola. Det har 
blitt noen årsmøter siden organisasjonen ble eta-
blert for 108 år siden, men organisasjonen har ikke 
mistet sin aktualitet. Riktig nok er tiden da mange 
gartnere tok med familien og tok ut ferien sin i for-
bindelse med årsmøtet over, men engasjementet er 
fortsatt så absolutt til stede. 

Riktig nok har vi opplevd årsmøter der sakene 
stort sett har blitt banket igjennom uten særlig 
«innblanding» fra salen, men ikke i år. Faktisk ble 
det diskutert mer underveis i møtet enn jeg kan 
huske i årsmøtesammenheng på lenge. Det som er 
litt morsomt er at selv om NGF som sagt er godt 
over hundre år, gikk de fleste av diskusjonene i 
bunn og grunn på spørsmål som «hvem er vi?», 
«hvem er vi for?», og ikke minst «hva skal vi jobbe 
med?». At slike diskusjoner fortsatt foregår er et 
godt tegn, for det tyder på at organisasjonen fortsatt 
er vital og endringsvillig.

Det siste punktet, «hva skal vi jobbe med?» ble 
kanskje aller tydeligst tatt opp av Kristin Bue 
Jahn, på vegne av Asker Gartnerlag. De ønsker at 
organisasjonen skal jobbe med noe de foreslo å 
kalle «Robust gartneri». I grove trekk gikk det ut 
på at NGF må arbeide for at næringen skal være 
rustet til å møte en stadig raskere endring på 
mange plan. Næringen vil møte økte utfordrin-
ger, blant annet i form av klimaendringer, økt 
smittepress og flere skadegjørere, færre sprøyte-
midler og økte krav til miljøhensyn, og så videre. 
Næringen kan ikke basere seg på at erstatnings-
ordninger og politisk velvilje skal løse næringens 

utfordringer på lang sikt. Vi må selv ha en plan 
for hvordan vi skal takle disse utfordringene, og 
det på mange plan. Det kan gjelde sorts- og kul-
turvalg med tanke på mildere, våtere og villere 
klima, eventuelt tørkeperioder som i sommer. 
Helst i kombinasjon med sorter og kulturer som 
greier seg uten retarderende midler og sprøyte-
midler. Det kan dreie seg om tekniske løsninger 
og dyrkningsteknikker, som robotisering, grøf-
ting, tuneller. Næringspolitikken må tilpasset en 
endret fremtid, og så videre. Temaet er stort og 
mangslungent. Det handler om å løfte blikket for 
å prøve å se det store bildet inn i fremtiden for å 
se hva som vil bli viktig. Det er for eksempel ikke 
vanskelig å være enige i at det er ønskelig med 
kompetanseheving og utdanning, men hva slags 
kompetanse må gartneren ha i årene som kom-
mer? Hva slags utdanning er det mulig å få til? 

Diskusjonen på årsmøtet kom aldri så langt som 
til å omfatte alt dette, men den kom langt nok til at 
møtelederne og ledelsen i NGF innså litt av omfan-
get av oppgaven og valgte å utvide navnet på en slik 
eventuell satsing fra «Robust gartneri» til «Robust 
grøntnæring». Hva som vil skje videre i dette arbei-
det er det for tidlig å si noe om. På mange måter 
omfatter det det meste de jobber med i dag, bare 
med økt fokus på fremtidige endringer. Samtidig 
omfatter det også mange ting de ikke jobber med, 
og kanskje heller ikke skal jobbe med. Men NGF 
samarbeider med de som skal jobbe med det, enten 
det er NIBIO, NMBU, NLR eller OFG, og kan 
påvirke, støtte, invitere og oppfordre samarbeids-
partnerne til å dra i samme retning.

Dag Eivind Gangås

LEDER GY FOR 100 ÅR SIDEN

et og samme virke. Først da kan man vente at 
faa fuld nytte av en slik mand. Hvad grunden 
kan være til at hr. Lund allerede nu vil forlate 
forsøksstationen i Asker kjender vi ikke til, 
men tilfældet synes os end mere merkelig, 
naar vi har hørt at det ikke skal være et løns-
spørsmaal som har været det avgjørende. Vi 
har de aller bedste indtryk av hr. Lund som 
forsøksleder ved de gjentagne besøk vi har 
avlagt paa forsøksstationen i disse to aar.

Forsøksstationen i Asker har saa mange 

store og vigtige opgaver for det nærings-
drivende gartneri og havebruk at det nu er 
om at gjøre at faa en like dyktig leder som 
hr. Lund, at faa en leder som kan bli i stil-
lingen en aarrække. Men for at dette skal 
opnaaes maa der bydes ham de bedst 
mulige vilkaar i alle retninger.

Der maa nu skaffes nogenlunde garan-
tier for at den nye leder ikke atter søker sig 
bort efter en kort tid.
Artikkelen er forkortet. Red.

1580 RYGGE  tlf 69 22 53 00  bye@bye.noGrønt Maskin AS

        Ole Chr. Bye AS 
     fusjonerer nå med 
Bjerknes Maskinforretnig AS  

Vi jobber med etablering av ny base 
i Rygge som fra 1. april blir hoved-
lokasjon for vårt verksted, lager, salg 
og administrasjon. 
Bjerknes Maskinforretning vil også 
etter fusjonen ha avdeling i Stavern.
Endringer gjøres for å styrke kunde-
fokus, samle kompetanse og øke 
effektiviteten. 
Vårt felles navn er: Grønt Maskin AS

Vi samler vår

   kompetanse
MONOSEM SÅMASKIN!
Monosem MS er presisjonsmaskinen 
velegnet for gulrot, kålrot, salat, løk og 
andre grønnsaker. Maskinen er robust, 
presis og kan utstyres for ditt behov.

BEDD OG DRILL FORMER!
Beddfreser og steinnedleggere fra 
1,25m opp til 6m for alle forhold. Utstyr 
for flatt land, bedd eller drillforming etter 
kundens ønske.
Ta kontakt for info!

- vi skreddersyr din løsning!
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Strøkent veksthus fra 1920
Har du et skikkelig gammelt veksthus som trenger oppussing kan du få økonomisk støtte til jobben. 
Axel Wiig i Mysen, Østfold, har satt i stand et veksthus fra 1920, og fikk 150.000,- i støtte fra Fortids-

minneforeningen, 75.000,- fra Østfold Fylkeskommune og 25.000,- fra Kulturminnefondet. 

Tekst og foto: Dag Eivind Gangås

Det gamle veksthuset fremstår nå som et 
smykke på 5X30 meter, komplett med ori-
ginale trerammer, overlappende glassvin-
duer, linoljebasert maling og vinduskitt, 
lufting med sveiv der tannhjulene ligger 
åpent under taket, smidde rør for varmedis-
tribusjon, elektrisk lys og originale opp-
heng for hyller under taket, for å nevne noe. 
Treverket har tålt tidens tann overraskende 

godt, og kun en eller to av takstolene måtte 
byttes på grunn av råte. Det meste arbeidet 
er gjort på samme måte – og med samme 
materialer – som da huset var nytt, i den 
grad det har vært mulig. Axel har gjort mye 
selv - noe som innebar at han måtte kurses 
i gamle håndverksteknikker -, men både 
arbeidsmengden og kunnskapen som skal 
til tilsa at han både måtte trekke inn profe-

sjonelle håndverkere og egne ansatte i arbei-
det. Totalt kom hele jobben på cirka 
450.000,- pluss egeninnsats.

- Det ble litt dramatikk da jeg skulle grave 
ut drenering ved øvre grunnmur. Vekten av 
traktoren gjorde at muren kollapset og trak-
toren veltet. Det gikk heldigvis bra, både 
med meg og veksthuset, men muren måtte 
selvsagt settes opp på ny, forteller Wiig.

Veksthuset fra 1920 fremstår som et smykke etter oppussingen.

Axel Wiig er en kreativ gartner, 
med mange jern i ilden.

Luftelukene sveives opp.

Smidde rør og originale hengere for hyller under taket.
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    Kontraktsrett    Fast eiendoms rettsforhold 
    Alminnelig advokatpraksis

 

I 2018: 20 % rabatt til medlemmer av Norsk Gartnerforbund

Kristian Augusts gate 12 , 0164 Oslo  Tel: 400 61 989  E-mail: knut@macdonaldaursnes.no
Medlem av Advokatforeningen

Suksessen starter med såvarene
Kontakt våre fagfolk for bestilling av varer eller gode råd om 
produksjon av grønnsaker, poteter, blomster eller frukt og bær.
Vi leverer det meste av det du trenger til produksjonen:
• Grønnsak- og krydderfrø
• Stikkløk
• Settepoteter
• Bærplanter
• Blomsterfrø og ungplanter
• Gjødsel til vanning og sprøyting
• Biologisk- og kjemisk plantevern
• Dyrkningssubstrater
• Duk- og dekkematerialer
• Emballasje 
• Potter og brett
• Diverse produksjonstilbehør

Avd. Hamar: Sælidvegen 44, 2322 Ridabu               
Avd. Lier: Fruktveien 9, 3402 Lier  

Tlf: 32 22 85 50
e-post: norgro@norgro.no

www.norgro.no
Kontaktinformasjon finnes på vår hjemmeside:

kanskje det kan bli en liten kafé en gang? Jeg vet ikke, men det er 
fin stemning i rommet, så noe blir det, fastslår han, mens han 
viser frem den gamle salgsdisken og den gamle bakelitt-telefonen.

KJØPER HELST NORSK
Totalt består handelsgartneriet av cirka 1.000 kvadratmeter vekst-
hus og en del friland der Wiig og to ansatte også produseres blom-
ster og planter. På det relativt beskjedne arealet produseres mye av 
det de selger, både i utsalget i handelsgartneriet og i en egen blom-
sterbutikk i sentrum av Mysen. Spekteret er stort, med alt fra 
tomater til sukkulenter, og fra frilandsblomster til busker og trær. 
Egenproduserte stauder finner vi også. 

-Jeg må selvsagt kjøpe inn noe, både salgsklare planter og små-
planter. I den grad det er mulig kjøper jeg norske varer. Det er ikke 
bare av patriotisme, men mer fordi man da får topp kvalitet og lite 
svinn. Derfor kjøper jeg for eksempel vintergrønt fra Tromøya 
Planteskole, for de er helt suverene på det. Nå har prisene på impor-
tert vintergrønt gått opp så mye også, så da lønner det seg enda mer 
å kjøpe norsk. Trær kjøper jeg fra Seim Planteskole, og småplanter 
til sommerblomster kjøper jeg fra G3, LOG og Blomsterringen. 
Staudene får jeg fra Grete Jensen Stegerød, nede i Kornsjø. Hun er 
kjempeflink, og har stauder av super kvalitet, mener Wiig.

Veksthuset hadde nyåpning 4. mai, med pomp og prakt, og 
snorklipping av kommunens ordfører. 

GAMMELT LAGER
Nedenfor og foran det gamle veksthuset ligger en annen, gammel 
bygning, om enn ikke fullt så gammel. Det er arbeids- og fyrrom-
met fra 1940, med veksthus på taket.  Pipa ligger i form av stabler 

Muren er av sement, med en jernramme på. Rammen måtte 
rettes ut og jekkes opp. 1.200 glassruter, mange fra 1920 av 
munnblåst glass på 40X37 cm, ble tatt ut, renset, eventuelt byttet, 
og satt på plass igjen med linojekitt. Wiik forteller at selv om det 
var en del som måtte gjøres på «gamlemåten» for å få tildelt pen-
ger, var det ikke ekstremt strengt heller. Det viktigste av at resul-
tatet ga riktig inntrykk, og at «sjelen» i bygningen ble bevart.

av murstein ved siden av. Planen er at også dette huset skal pusses 
opp, og Axel har allerede søkt om – og fått lovnad om midler til 
oppussingen fra «Kulturminner for alle», fylkeskommunen og Kul-
turminnefondet. Pipa skal opp igjen, i samarbeid med elever fra 
yrkesfag ved Mysen VGS.

- Jeg vet ikke helt hva jeg skal bruke det til ennå, men det kan 
for eksempel bli et fint rom for arrangementer med kunder, eller 

Økologiske tomater.

Gamle potter fra «Østfold Potter» pynter opp.

Den gamle salgsdisken.

Snart skal også det gamle lageret pusses opp, komplett med pipe og 
veksthus på taket.Frilandsproduksjon av blomster.
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Spesialister på 
korrekt logistikk rundt 
PLANTER, FRUKT 
OG GRØNT

www.freja.com/no

Fortolling og mottakskontroll - Lagertjenester
Temperaturregulert frakt - Døgn- og helgeservice

KONTAKT OSS
Langhus 22 07 50 00
Frogner 63 86 84 40
Stavanger 52 91 23 00
Bergen 55 21 41 00
Kristiansand 38 90 94 00

KONTAKT OSS
Langhus 22 07 50 00
Frogner 63 86 84 40
Stavanger 52 91 23 00
Bergen 55 21 41 00
Kristiansand 38 90 94 00

ANLEGG
Han kjøper også en del krydderplanter fra Gjennestad, sitt gamle 
utdanningssted, i tillegg til at han sår en del selv. Han er utdannet 
gartner og har stor interesse for - og erfaring med planter. Det 
bruker han selvsagt i driften av handelsgartneriet, men også som 
en slags konsulent for kunder. Noen ganger er han mer enn kon-
sulent, og tar aktivt del i opparbeidelsen av hager til kunder. For 
eksempel hadde han oppdraget med rehabilitere bed ved det nye 
bygget kalt «Pentagon» på NMBU. Der plantet han 1.700 stau-
der og hadde ansvaret for både planlegging og hele prosessen.

TOMAT
Tomatproduksjonen er nok et utslag av at han er genuint interes-
sert i faget.

- Pappa hadde det for mange år siden, og det husker en god del 
kunder fordi de var spesielt gode. Nå har jeg startet opp igjen, og 
har etter en del prøving og feiling funnet frem til en hel del sorter 
som fungerer for meg. Jeg har både runde-, biff- og spesialtomater. 
Jeg satser økologisk og planter rett i bakken i et hus som vel egentlig 
ikke er høyt nok. Det er biologisk bekjempelse, gjødsling med høn-
semøkk og andre godsaker. Resultatet er gode tomater og helt greie 
avlinger. Og kundene kjøper villig vekk, forteller han.

Det var farfar som i 1920 startet opp gartneriet, og som man 
kan se fra et av de gamle bildene at også han het Axel Wiig, og at 
det ble kalt «handelsgartneri» fra første stund.

SNART 100-ÅRSJUBILEUM
Om et år eller to er altså gartneriet 100 år, så da passer det godt at 
Axel tilbakefører deler av bygningsmassen til gammel stil. Planen er 
at man etter hvert skal kunne komme inn på et tun der man omgis 
av flotte bygninger og planter. Han har allerede erfaring med små 
kurs og arrangementer, og et slikt tun vil kunne passe svært godt 
som en ramme for det. Detaljene i planen er ennå ikke på plass, 
men med tanke på det som finnes på stedet i dag er potensialet for 
å få det til å bli et sted for hyggelige opplevelser stor. 

- Grønt er en trend, og kundene vil gjerne ha kortreiste, lokal-
produserte varer, gjerne med en historie. Det må vi greie å benytte 
oss av, både her i dette gartneriet og mer generelt som næring. 
Hvorvidt det skyldes naturlige sesongvariasjoner eller om det 
skyldes all medieomtalen etter oppussingen av veksthuset vet jeg 
ikke, men vi har i alle fall ha en god økning i salget i år. Spesielt 
mai var en bra måned, med en økning på 12-15 %, anslår han, og 
håper det i alle fall delvis skyldes satsing på godt utvalg, god kva-
litet og hyggelig miljø. 

Bredt sortiment. 

Har du benyttet deg av medlemsfordelene dine?
Som medlem av Norsk Gartnerforbund kan du få 
10 prosent rabatt på driftsforsikringer hos oss.
Denne rabatten kommer i tillegg til rabattene du har som medlem 
av Norges Bondelag eller Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Kontakt oss på telefon 915 03100 
eller les mer på gjensidige.no/gartneri
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Ring 
oss på  

915 03100,  
så hjelper  

vi deg
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Rovero har mer enn 25års erfaring med 
denne typen veksthus. 
Gode referanser.
Se: www.rovero.nl
Eller ring Gartner Teknikk AS 
på tlf 55 98 97 10 
mail: post@gartnerteknikk.no

Mildeveien 99, 5259 Hjellestad
post@gartnerteknikk.no • www.gartnerteknikk.no

Tlf. 55 98 97 10

Mildeveien 99, 5259 Hjellestad
post@gartnerteknikk.no • www.gartnerteknikk.no

Tlf. 55 98 97 10

NGFs årsmøte 2018
Rogaland Gartnerlag hadde disket opp med en perfekt ramme for det to-dagers årsmøtet, 

som arrangeres annethvert år. Om det var påvirket finværet eller den brede utsikten utover 
Solastranda og havet som kvikket opp møtedeltakerne skal være usagt, men møtet ble i alle 

fall preget av aktive diskusjoner og mange innlegg fra delegatene.

Tekst og foto: Dag Eivind Gangås

Blant de sakene på agendaen som ble diskutert både mest og kan-
skje også med mest engasjement, var «vedtekter», og da spesielt 
punktet om hvem som skal kunne velges inn i styre og stell. På 
årsmøtet i Drammen for to år siden ble det vedtatt at minst to av 
tre medlemmer i lokallagsstyrene måtte være aktive gartnere, og 
ved tvil eller unntak skal hovedstyret avgjøre. Meningen med ved-
taket var blant annet å forsøke å sikre at det ikke var skulle oppstå 
interessekonflikter der andre behov enn gartnerens veier tyngst i 
styrenes behandling av saker. 

Dette vedtaket er imidlertid ikke helt uproblematisk for en del 
lokallag, fordi det rett og slett er vanskelig å få nok aktive gartnere til 
å stille opp. I enkelte lokallag er det knapt nok medlemmer som faller 

Du tror det ikke før du har prøvd det. 
Velkommen til oss i den serviserende faghandelen!

www.stihl.no

STIHL ASA 85
 
Batteridrevet grensaks med utrolig skjæreffekt 
Kraftfull batteridrevet sekatør for opptil 45 mm grove grener.  
Ideell for beskjæring på kommunale grøntområder,  
i frukthager og planteskoler. Robust aluminiumshus,  
ergonomisk form på håndtak og elektronisk innstillbar  
firetrinns bladåpning.

Leder for vedtektskomitéen, Inge Fredriksen, greide ut om endringsforslag justeringer for Årsmøtet i NGF.

inn under kategorien «aktive gartnere». Oslo Gartnerforening er i 
den situasjonen, og både de og Asker Gartnerlag fremmet forslag om 
at årets årsmøte måtte revurdere vedtaket fra årsmøtet i Drammen, 
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Peterson Packaging leverer smarte og optimale emballasjeløsninger. Vi har lang 
erfaring med emballasje til landbruk. Ta kontakt for en uforpliktende prat om hvordan 
vi kan hjelpe deg. Kontakt vår landbruksselger: Lars Mathisen på tlf: 90545017 eller 
mail: lars.mathisen@peterson.no 

Øke lønnsomheten?

www.petersonpackaging.no
Kontakt gjerne selger i ditt distrikt eller send epost til post@log.no

P-jord 50 l og 80 l
Gartnerjord 50 l og 80 l
Veksttorv Gartnerkvalitet 80 l
U-jord 50 l
Rhodo/Naturtorv 50 l
Blomsterjord 10 l
Så & Kaktusjord 10 l

Kun direkte levering fra Tjerbo i hele paller. 

Kampanjen gjelder ved bestilling innen 30/9-2018 og 
levering i perioden 8/10 - 9/11-2018

 Årets kampanje på jord og torv

 Bestill direkte på log.no eller ring 815 20 100

Kompostjord 40 l
Eko-jord 50 l
Kugjødsel 50 l
Leca 15 l
Barkduk Display à 45 stk 1,1m x 13,6m
Barkduk stk - 2x50 m 50 gr

2018 09 Jordkampanje 125x185.indd   1 28.08.2018   10.40.13

slik at det igjen ville bli mulig å ha et styre 
uten «aktive gartnere». Det ble også en dis-
kusjon rundt definisjonen «aktive gartnere», 
altså om det betyr at man må eie et gartnere, 
eller om det holder at man jobber i gartne-
riet. Er forrige generasjon til gartnerieieren å 
regne som aktive gartnere, og så videre. 
Denne sistnevnte problemstillingen ble spe-
sifisert ved at styrerepresentasjonen er knyt-
tet opp mot et bedriftsmedlemskap, og så er 
det en som representerer bedriften som kan 

velges inn, og da ikke nødvendigvis eieren av 
bedriften. 

Forslaget til Asker Gartnerlag og Oslo 
Gartnerforening ble diskutert frem og til-
bake, og på ett tidspunkt erklærte hoved-
styreleder Eystein Ruud at han ville 
trekke seg som leder ved neste valg, der-
som ikke regelen med to tredels flertall 
ble opprettholdt. Resultatet ble til slutt at 
endringsforslaget ble forkastet etter 
skriftlig avstemning.

KRISEPAKKE
Midt under årsmøtet ble det også klart at 
Bondelaget, Bonde- og Småbrukarlaget og 
regjeringen ble enige om innholdet i en 
krisepakke etter årets tørkesommer. De 
fleste på årsmøtet var ikke fullt så enige i 
innholdet, og Katrine Røed Meberg sa føl-
gende da resultatet ble kjent:  
- Vi er skuffet over resultatet for grøntpro-
dusentene. Det er lite treffsikkert, og 
mange faller utenfor ordningen. Det kun 
gjort én endring i avlingsskadeordningen 
som omfatter grøntsektoren. Erstatnings-
taket på kr 750.000,- er hevet til 1,5 mill. 
kroner. Det hjelper likevel lite at taket blir 
hevet, når man ikke kommer innenfor. 

Det skal utbetales 525 millioner kroner 
til de som er hardest rammet av tørkekri-
sen, men det ser altså ut til at svært lite av 
dette vil gå til gartnere, potetbønder eller 
produsenter av frukt og bær. 

Det foretas videre en ekstrautbetaling av 
arealtilskudd til grønnsaker på 500 kroner 
per dekar, avgrenset til 500.000 kroner per 
foretak. 

Ekstrautbetalingen utbetales til alle pro-
dusenter i vekstgruppe grønnsaker i føl-
gende fylker: Østfold, Akershus, Oslo, 
Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, 
Telemark, Vest-Agder, Aust-Agder og 
kommunene Bjerkrheim, Gjesdal, Strand, 
Sokndal, Eigersund og Lund. 

 Styreleder Eystein Ruud var fast bestemt 
på at lokallagsstyrene skal domineres av 
aktive gartnere.

For hovedstyret vil det si at Eystein Ruud 
og Hallstein Aase ble gjenvalgt som 
henholdsvis leder og nestleder, mens Ove 
Horpestad ble gjenvalgt som leder i 
blomsterutvalget. Stig Arild Oldervik ble 
ny leder i grønnsaksutvalget og Bernt 
Lindø er ny leder i planteskoleutvalget. 
Inger-Irén Eriksrud ble ny 1. vara, mens 
Ragnhild Viken og Per Magnus Berdal tok 
gjenvalg som henholdsvis 2.- og 3. vara. 

Nytt hovedstyre
Valget til nye styrer gikk uten dramatikk og ble slik valgkomiteen foreslo 

(Se side 28 i forrige GY). 

Ove Horpestad, Stig Arild Oldervik, 
Eystein Ruud og Hallstein Aase. Bernt 

Lindø og vararepresentantene var ikke 
til stede da bildet ble tatt.
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Creating value, growing together

Profesjonell gjødsling – Basis for optimal vekst, avling og kvalitet
Produkter til gjødselvanning og bladgjødsling

Gjødselvanning

Pioner NPK Makro
Pioner NPK Basis (med Mikro)
Pioner Mikro
Pioner Jernchelat  
– DTPA og EDDHA

Acadian Tangekstrakt
Styrker røtter 
og planter

Ferdig formulert bladgjødsel
Lebosol Calcium Forte og Aminosol 
Wuxal Calcium og Wuxal Microplant

 …og mange andre formuleringer fra  
Lebosol og Aglukon (Wuxal)

Organisk gjødsel
Pioner flytende organisk gjødsel til 
økologisk produksjon

Eli Ronglan: 905 22 102  

E: eli.ronglan@azelis.no
Kirsten R. Starkey: +45 21 27 25 30  

E: kirsten.starkey@azelis.dk

Søren Munk Andersen: +45 40 35 31 75  

E: soren.andersen@azelis.dk

www.azelis.com

Hodne Gartneri
Fredag ettermiddag var satt av til et par bedriftsbesøk på vakre Jæren, 

og første stans var hos Svein og Trond Hodne, Hodne Gartneri, på Bryne. 

Besteforeldrene på far-siden begynte å 
produsere grønnsaker, blomster og plan-
ter i benker og drivhus på Stokka i Sta-
vanger rundt 1930. I 1971 kjøpte forel-
drene en gård på Tjøtta (Tjøttamarka) i 
Klepp kommune. Fram til 1986 ble det 
drevet med intensiv produksjon av fri-
landsgrønnsaker. De bygget et av Roga-
lands første privateide kjølelager for 
grønnsaker. Produksjon av potteplanter 
startet i 1983 da det første veksthuset på 
800 kvm ble bygget.  Brødrene etablerte 
Hodne Gartneri i 1998. De bygde da 4 
mål blokkhus, fylt med mobilbord. For 
20 år siden var ikke det et vanlig syn. 

Hovedkulturen – med stor margin -  er ildtopp. Brødrene Svein og Trond Hodne viste årsmøtedeltakerne rundt i det moderne og luftige blomstergartneriet.

Siden det har anlegget vokst jevnt og 
trutt, og med åpningen av siste påbygg til 
jul (9,4 mål) er totalarealet nå oppe i 24 
mål. De begynte med ildtopp i 2004, og 
i dag driver de nesten bare med det. 
Unntaket er en produksjon av cirka 

200.000 pottenellik. Antallet ildtopp er 
litt vanskelig å anslå, i og med at de har 
både vanlige størrelser og mini, men tro-
lig ender det på cirka 2,7-2,8 millioner 
planter pr. år.  Det eldste huset er nå for-
meringshus med langdag, mens resten er 

kortdagsanlegg. Hele bygningsmassen 
henger sammen og er forsynt med mobil-
bord, slik at bord med stiklinger hver 
uke, hele året, settes inn i formeringshu-
set i ene enden, og ferdige planter ender 
opp ved pakkeområdet. Stiklingene kjø-
pes fra Knut Jepsen AS i Danmark. 

Nesten hele gartneriet har isolerglass og 
gardiner for å minimalisere energiforbru-
ket. Energikilden for oppvarming utenom 
solenergien er halvt om halvt fra lys og 
naturgass, og i fjor ble det investert i buf-
fertank på 300.000 liter.

De er 12 ansatte, fordelt på 9 årsverk, og 
de omsetter for drøyt 25 millioner kroner, 
altså over to millioner kroner pr. ansatt. 
De har også ungdommer som kommer på 
ettermiddager for å sette stiklinger og lig-
nende, for å tjene inn penger til skolekorp-
set. Dette har nærmest blitt en tradisjon, 
etter at brødrene selv i sin tid var med i 
skolekorpset. 

Innovasjon 
& 

erfaring

Kreativ og gjennomtenkt emballasje 
til frisk frukt og grønt.
Vår mangeårige erfaring har gitt oss en global og sentral 
posisjon innenfor emballasje til frisk frukt og grønt.
Siden 1922 har vi vært bevist på behovet for konstant 
utvikling og nytenkning.

I dag er vårt fokus rettet mot å oppnå lengre holdbarhet og 
å redusere matsvinnet. Ved å tenke og å bruke emballasjen 
annerledes, driver vi utviklingen framover og imøtekommer 
bransjens og forbrukerens behov.

NNZ Norway AS
Bruvegen 6
NO-2260 Kirkenær

T +47 954 95 046
I  www.nnz.no
E mopsahl@nnz.no
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OPPGRADER TIL HUSQVARNAS FORRETNINGSLØSNINGER

Som profesjonell bruker trenger du pålitelige maskiner med høy ytelse. Velg et av de bensindrevne 
produktene våre, eller få mulighetene og fleksibiliteten du gis av de stillegående og kraftfulle 
batteridrevne løsningene våre. Våre verdensledende robotgressklippere gjør arbeidstiden kortere 
og reduserer kostnadene knyttet til gresspleie. Hold kontroll på utstyret og øk lønnsomheten med 
Husqvarna Fleet Services™. Bedre forretningsdrift, mer fornøyde kunder. Det er derfor yrkesbrukere 
bytter til Husqvarna. Les mer på HUSQVARNA.NO

SAMMEN  
KAN VI UTVIKLE 
VIRKSOMHETEN 
DIN.

Produkt. Profesjonelle maskiner, 
tilbehør og klær

Finansiering. Finansieringsløsninger 
for å oppgradere maskinparken

Service. Service og reparasjoner 
utføres av teknikere med 
spesialopplæring

Støtte. Rask tilgang til originaldeler

Fleet Services. Hold kontroll på 
maskinene dine og statusen deres

Informasjon. Lær deg hvordan du 
vedlikeholder produktene våre og 
bruker dem på en trygg måte

Han har kanskje ikke det største 
veksthusanlegget i bygda, og heller ikke er 
han størst på frilandsgrønnsaker, men han blir 
likevel lagt merke til i mange sammenhenger. 
Blant annet vant de pris i kategorien «Det 
grønne» under «Det norske måltid» i 2015, 
og fylkets bygdeutviklingspris av Innovasjon 
Norge i 2017, der han var landsfinalist ved 
Grüne Woche i Berlin, og tapte på målstreken. 
Begge prisene ble vunnet for produktet Sjitne 
Gulerøde. Konseptet er egentlig veldig enkelt, 
slik virkelig gode konsepter ofte er; uvaskede 
gulrøtter pakkes i poser med påskriften «Sjitne 
Gulerøde». Det har vært produsert gulrøtter 
på gården i over 100 år, og de fleste av de 
årene har de nok vært levert med jord på. 

- Smaken på gulrota ligger i skinnet, så når 
det nærmest ble et krav at gulrøttene skal 
vaskes og poleres forsvant også mye av sma-
ken. Samtidig forstår vi at det ikke er så 
populært å få jord inn i butikkene og på 
kjøkkenet, så da er dette løsningen. Gode 
sorter, skånsom behandling og god innpak-
ning gir god smak og god holdbarhet, sier 
Jone Wiig.

«Sjitne Gulerøder» er fortsatt et nisjepro-
dukt, og selges hovedsakelig lokalt. De har 
nok potensiale til en langt større produksjon 
og distribusjon, men det får tiden vise. I 
mellomtiden har Jone mye annet å henge 
fingrene i. Han leverer også mer ordinær 
buntegulrot, blomkål og kålrot, produsert 
på 300-350 dekar friland, og så har han hel-
årsproduksjon av agurk i bortimot 10 mål 
veksthus. Tidligere hadde de også produk-
sjon av klasetomat, og leverte til ICA. Når de 
trakk seg fra markedet fikk Jone avtale med 
Coop, men ikke på tomater. Det innebar 
større fokus på agurk, noe han i ettertid ser 
som positivt. 

Agurkproduksjon har blitt omtalt som 
grønnsakenes «formel 1», fordi alt går så utro-
lig fort. Det vil også si når det skjærer seg. 
Derfor er fokus viktig, og det samme er kunn-
skap. Og lurer han på noe, spør han gjerne 
Annichen Smith Eriksen i NLR, en rådgiver 
og fagperson han ikke kan få rost nok. Der-

med sier det seg selv at han har integrert pro-
duksjon. Han fyrer med naturgass, og når han 
gjør det renser og kjøler han ned CO

2
 fra 

naturgassen, som så blir blåst tilbake i vekst-
huset. Ellers avgir også lysene mye varme, for 
han kjører med 240W, 20 timer i døgnet. Det 
er også verd å merke seg at han byttet ut stein-
ullen med torv for to år siden. Da fikk han en 
avlingsøkning på 20 %, men han vet ikke om 
det er bare skifte i vekstmedie som var årsaken 
til økningen. I år har det i tillegg vært så varmt 
at avlingene har økt enda mer. Trolig ender 
han opp på 180 kg/m, mot 165 i fjor.

For en tid tilbake startet han et samarbeid 
med kokken Arne Nese, kalt «Bonden & 
Kokken». Målet for samarbeidet er ifølge 
facebook-siden deres «å skape mat og mål-
tidsglede gjennom lokalproduserte kvali-
tetsråvarer og kokkelering av disse. Være seg 
omvisning i gartneri, kokkekurs samt mid-
lertidig restaurantdrift i spennende lokasjo-
ner».

- Samarbeidet er ennå bare i startgropen, 
men følg med. Her kommer det til å skje 
mye tøft, lover Wiig. 

Jone Wiig Gartneri
Andre besøk på turen gikk til Orre. Midt i et område med massiv 

grønnsaksproduksjon, både på friland og i veksthus, finner vi Jone Wiig. 

Forskjellen i alder mellom raden til venstre og de til høyre er på to uker. 
Det sier litt om hvor fort det går.

Jone Wiig har fått mye blest, heder og ære, og 
et par priser for sine Sjidne Gulerøde, men det 
er langt fra det eneste han holder på med. 

Sjitne Gulerøde 
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Tricolor Plant 
– et vellykket samarbeid om 

klumpplanteproduksjon
Hva skjer når en maskinmann, en eks-bonde og en planteskolegartner 

beslutter å gå sammen om å produsere store, alltidgrønne og 
bladfellende hekkplanter? De tre besitter hver sin kompetanse, 

og resultatet er blitt en rasjonell produksjon helt og holdent 
basert på GPS-styring og bruk av spesialmaskiner.  

Tekst og foto: Ole Billing Hansen

ner og redskaper sørger for at arbeidsope-
rasjoner som jordarbeiding, utplanting, all 
beskjæring og formklipping, samt oppta-
king blir utført presist. Resultatet er pro-
dukter med svært jevn kvalitet.

Spesialproduksjonen begynner med 
GPS-styrt utplanting av 80-100 cm høye 
klumpplanter. Disse blir plantet med 
avstand 100 x 160 cm. Ugrastyningen blir 
utført mekanisk, mens det blir brukt kje-
misk plantevern på eventuelle angrep av 
sopper og skadedyr. Hvert år blir plantene 
klipt til ønsket form to eller tre ganger. En 
spesialtraktor fra Dancon (se foto) blir 
brukt til mekanisk ugrastyning, formklip-
ping, sprøyting og rotbeskjæring, mens en 
minigraver med påmontert aggregat blir 
tatt i bruk når klumpplantene skal tas opp. 
Klumpens størrelse varierer fra 50 til 150 
cm i diameter, og emballeringen blir utført 
med stålnett. 

Spesialmaskinen fra Dancon er ved formklipping utstyrt med to klip-
peaggregater som tar seg av to planterader samtidig

Barlind (Taxus baccata) blir klipt i søylefasong.

En søyleformet laurbærhegg (Prunus 
laurocerasus cv.) blir tatt opp ved at en 
sylinder med samme diameter som klumpen 
skal ha, først blir skjøvet ned på sidene av 
klumpen. Deretter svinger det U-formede 
skjæret ned og under klumpen for å frigjøre 
planten fra jorda. En søyleformet laurbær-
hegg (Prunus laurocerasus cv.) blir tatt opp 
ved at en sylinder med samme diameter som 
klumpen skal ha, først blir skjøvet ned på 
sidene av klumpen. Deretter svinger det 
U-formede skjæret ned og under klumpen for 
å frigjøre planten fra jorda.

Tre firmaer, inkludert Plantenkwekerij Joost 
Sterke (Se GY 6/2018), gikk i 2008 sammen 
om å produsere store eksemplarer av bladfel-
lende og alltidgrønne løvtrær og barplanter, 
slik som Buxus sempervirens, Fagus sylvatica, 
Ilex x meserveae, Prunus laurocerasus og Taxus 

baccata. De fleste plantene er 150 til 300 cm 
høye ved salg. På grunn av den strømlinje-
formede produksjonen er plantekvaliteten 
svært ensartet. Plantene er tenkt brukt til eta-
blering av fullt utvokst hekk eller som fritt-
stående, formklipte busker. 

Planten er klar for emballering og transport. Ved handtering av store klumpplanter er løfteutsyr med klype til stor hjelp.

Produksjonen foregår på om lag 200 
dekar planteskoleareal i Udenhout og 
Haaren, mens distribusjonen blir gjort fra 
Joost Sterkes planteskole i Haaren. Alle 
arbeidsoperasjoner er basert på posisjons-
data fra GPS. Satelittstyringen av maski-
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DERFOR NORSK. Norskandelen skal opp, hvordan?

Tirsdag 23. oktober
10.00  Utstillingen åpner
  
Lunsj og registrering

12.30-14.00
• Velkomst v/ Generalsekretær Katrine Røed Meberg
• Derfor norsk!  Norskandelen skal opp, -hvordan?  
 Åpning ved Landbruks- og matminister Bård A. Hoksrud
• Norskandelen skal opp - hva kan vi som politikere gjøre? 
 Leder for Senterpartiet og Stortingsrepresentant 
 Trygve Slagsvold Vedum 
• Hvordan kan Mattilsynet bidra til utvikling i norsk 
 grøntproduksjon? Adm direktør Harald Gjein, Mattilsynet
• Vekst, verdiskaping og konkurransekraft i grøntnæringen.    
 Adm direktør Petter Haas Brubakk, NHO Mat og Drikke

14.00-15.30  Utstilling og kaffepause

15.30-17.30 Tema: Norske muligheter
• Internasjonal merkevare – norske råvarer.
 Hilde Øverby fra McDonalds (Food Folk Norge)
• Finskpreferanse – slik jobbes den frem i Finland, 
 Jyrki Jalkanen, Handelsträdgårdsförbundet
• Ingenting er umulig….. Malin Arntsen, 
 inspirerende grunder fra Rødøy

17.30-19.00 Pause

19.00  Aperitiff og Festmiddag
• Underholdning ved Halvor Lillo-Stenberg 
 og Vilde Bjørngård Gundersen

Onsdag 24. oktober 
PARALLELLE SESJONER

08.30-13.00 Veksthus. 
Norsk produksjon på norske ressurser
• LED - Resultater fra mellombelysning i tomat på Mære. 
 Gunnar Larsen, NLR
• Pyrolyse- Biokull + varme, 
 Rudolf Meissner, IVAR 
• Klimastyring - nytt opplæringstilbud fra NGF. 
 Anders og Martin

10.00-11.00  Utstilling og pause
• Miljøgass – klimakompensert propan, 
 Håvard Bolstad, Flogas
• Norsk CO2 i veksthusproduksjon. 
 Ingar Kjøstolfsen, Praxair
• Storskala fotosyntesemålinger i veksthus. 
 Leiv M. Mortensen, Bicotec/NMBU
• Den Magiske Fabrikken - en suksesshistorie. 
 Ivar Sørby, Greve Biogass
• Veksthus, Landbruk & Samferdsel 
 – Mat & Fornybar energi i praksis. 
 Egil Vigdel, Agri E 

08.30-13.00  Planteskole 
• Naturen skal inn i byen: utfordringer 
 og muligheter. Gry Ellen Ringstad, Asplan Viak
• Campus ås: En presentasjon av løsninger i prosjektet. 
 Hege Gultvedt, Statsbygg
• Samhandling for gode grøntanlegg. 
 Tormod Sola, Steen & Lund AS

10.00-11.00  Utstilling og pause
• Plantevernmidler hva kan brukes og hva er nytt. 
 Annichen Smith Eriksen, NLR Viken
• Nye regler for gnagerbekjempelse 
 på landbrukseiendom.
• Fremmedartslisten - hvordan skal planteprodusentene 
 bruke denne? Lisbeth Gederaas, Artsdatabanken
• Presentasjon av KSL-standard for ikke spiselige planter. 
 Tove Ladstein, NGF

08.30-13.00  Grønnsaker, frukt og bær
• Hvordan påvirker endringene i emballasjeforskriften 
 dagens ordning for innsamling av landbruksplast? 
 Svein Erik Rødvik, Grønt punkt Norge
• Hva blir gjort for å møte målsetningen 
 om 20% økning i forbruket av frukt og grønt. 
 Guttorm Rebnes OFG
• Hva er EVM (egne varemerker), og hvordan påvirker 
 det produsentene. Ivar Pettersen, NIBIO

10.00-11.00  Utstilling og pause
• Erstatning for klimabetingede skader. Hvordan vil dette 
 slå ut for grøntprodusentene? Gunn Eide, Ldir
• Forbrukeren ønsker mindre plastemballasje, men kan 
 informasjon om emballasjens nytteverdi endre forbrukervalg.  
 Mari Øvrum Gaarder, NOFIMA
• Mattilsynets overvåkings og kartleggingsprogram 
 for plantevernmidler i mat - Hva er det? 
 Hanne Marit Gran, Mattilsynet
• Matriket Lier. Prosjektleder Magne Vegel eller styreleder 
 Harald Buttedal

13.00-14.00  Lunsj 

14.00  Felles del: Debatt
Derfor norsk - hvordan øke norskandelen 
i møte med forbrukernes krav?
• Innledning til debatt. Christian Anton Smedshaug, AgriAnalyse
 Debattanter fra næring og myndigheter

16.00  Avslutning og oppsummering 
 av seminaret 

Program med forbehold om endringer. 
Arrangør: NGF, www.gartnerforbundet.no
Påmelding innen 25. sept 2018 til ngf@gartnerforbundet.no
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Funksjonstesting av 
spredeutstyr i veksthus 
og planteskole
Annichen Smith Eriksen, NLR Viken

Ifølge “Plantevernforskriften fra 
2015” er det krav om funksjonstesting 
av spredeutstyr som brukes til sprøy-
ting av plantevernmidler i veksthus og 
planteskoler. Sprøytene skal funk-
sjonstestes hvert 5. år fram til 2020 og 
deretter hvert 3. år. 

Funksjonstesten skal gjennomføres 
av en sertifisert funksjonstester. Når 
testen er gjennomført og eventuelle 
reparasjoner er utført, får du et god-
kjenningsmerke som skal klistres på 
sprøyteutstyret. Ved kjøp av nytt 
sprøyteutstyr, må du passe på at det 
leveres med godkjenningsmerke.

Håndholdt og ryggbåret sprøyteutstyr 
har ikke krav om funksjonstesting. For 
denne type utstyr er det bare krav om 
egentesting. NLR Viken har laget en 
sjekkliste som er til god hjelp for å få 
gjennomført en slik test.

NLR Viken har hatt funksjonstes-
tingsdager i Hordaland, Rogaland og 
Agder der gartnerne har tatt med sprøy-
teutstyret sitt. I høst planlegges dette 
også på Østlandet. Ta kontakt med liv.
knudtzon@nlr.no for mer info.

Nytt om integrert 
plantevern 

Funksjonstestingen er i gang. Foto: 
Annichen Smith Eriksen

Prosjektet er støttet av RFF Vest (Regionalt 
Forskningsfond Vestlandet). Prosjektet tar 
utgangspunkt i det unike veksthuset i Wiig 
Gartneri på Orre samt i utviklingen av et 
stort vekstkammer for fotosyntesemålinger. 
Prosjektet er et samarbeid mellom Wiig 
Gartneri AS, Miljøgartneriet AS, Praxair 
Norge AS og Bicotec AS. I denne artikkelen 
blir prosjektet presentert, mens det henvises 
til “Gartner 2018” for presentasjon av opp-
nådde resultater så langt. 

Fordelen med kontinuerlige fotosyntese-
målinger (CO

2
-opptaket) er at en hele tida 

kan måle veksteffektiviteten hos plantene. 
Ved endring i klimaet (lysnivå, CO

2
-konsen-

Nytt prosjekt:

“Fotosyntesemålinger som redskap  
for å øke produktiviteten i veksthus”
Prosjektet “Fotosyntesemålinger som redskap for å øke produktiviteten 

i veksthus” er nå godt i gang. Det har det ambisiøse målet å kunne 
bruke kontinuerlige fotosyntesemålinger for å optimalisere klimaet  

for å maksimere produktivitet/økonomi i veksthuset. 
Tekst og foto: Leiv M. Mortensen, Bicotec/NMBU og Frode Ringsevjen, Wiig gartneri

trasjon, temperatur, vannstress) kan en 
umiddelbart registrere effekten. Slike målin-
ger har inntil i dag vært gjort på enkeltblader 
og en sjelden gang på hele planter, stort sett 
alltid i forsøkslaboratorier. I dette prosjektet 
er målet å kunne måle fotosyntesen på et helt 
veksthus, men også i store vekstkammer 
plassert i veksthuset.

VEKSTHUSET PÅ WIIG
I dette veksthuset er det kun 5% så mange 
lufteluker som i et vanlig veksthus. I vekst-
huset er ventilasjonen med uteluft totalt 
kontrollert. Klimatisert luft blåses inn gjen-
nom perforerte plastpølser langs tomatrek-

Klimatiseringskanalen med vifterVeksthuset på Orre
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Prognoser

Skal vi gjøre den jobben vi i GPS bør 
gjøre, må vi må være i forkant og gi 
riktig informasjon til markedet om 
mengder. Dette gjelder alle kulturer. 
For noen kulturer lages det egne 
«prognose-rapporter». F.eks. finner du 
nå fortløpende oppdaterte prognoser 
for frukt, potet og gulrot under «Aktu-
elt» på GPS sin hjemmeside www.
grontprodusentene.no. 

Aktuelt fra GPS 
www.grontprodusentene.no

Totalleverandør av vanningsutstyr! 

Tlf. 333 08 660 - www.dryppvanning.no - www.freberg.no - post@freberg.no 

 Pumper 

 Styringer 

 Maskiner 

 Dryppslanger fra Rivulis og Netafim 

Skisse av veksthuset

kene, lufta suges ut i toppen av veksthusa-
vdelingen og inn i en kanal som er integrert 
i veksthusveggene (se bilde). Her kontrol-
leres innblanding av uteluft gjennom to 
luker med sirkulert veksthusluft for tempera-
tur-regulering, før lufta blåses ut gjennom 
plastpølsene igjen til tomatplantene. Dette 

er kontrollert av en klimacomputer gjennom 
utplassering av en rekke temperatur- og luft-
fuktighetssensorer. Kunstig vekstlys gjør det 
mulig å produsere tomater 52 uker i året, og 
vekstlyset er delt inn i tre trinn slik at til-
leggs-belysningen kan reguleres etter behov 
(i forhold til dagslyset). På grunn av den 

Bilde fra veksthuset – her med Piccolo-tomater

Klimakammeret er 4,2 m høyt og inkluderer seks tomatplanter. 
Her er det plassert i Miljøgartneriet på Jæren

viklet denne gamle og velprøvde metoden 
for måling av fotosyntese til et 10 daa stort 
veksthus. Både transpirasjon og fotosyntese 
(produksjonen) måles nå kontinuerlig og 
med høy presisjon. 

FOTOSYNTESEKAMMERET
En kan ikke la være å nevne at å flytte ut 
fra laboratoriefasilitetene og skulle måle 
fotosyntesen på store tomatplanter som 
vokster fort og som forflytter seg fra uke 
til uke bortover tomatradene, har vært en 
stor utfordring. Fotosyntesekammeret 
må ikke komme i konflikt med intern-
transporten og høstetraller som går på 
skinneganger mellom dobbeltradene av 
tomatplanter. Kammeret må være kon-
struert med en høyde som rager over 
plantene og det må være enkelt å føre 
plantene inn og ut av kammeret når de 
vokser. Dette er gjort ved borrelåsløsnin-
ger. Klimaet i kammeret må ikke avvike 
særlig fra veksthusklimaet. Dette kan 
være utfordrende ved høy innstråling, og 
løsningen har vært å føre store og kon-

trollerte luftmengder gjennom kammeret 
ved hjelp av en vifte. En særdeles stor 
utfordring er det at CO

2
-konsentrasjo-

nen i veksthuset varierer hele tida på 
grunn av CO

2
-dosering fra forbrenning 

av naturgass/CO
2
 fra tank og ventilasjon 

av veksthuset. Hele prinsippet for gode 
fotosyntesemålinger er å ha svært nøyak-
tige målinger av CO

2
-konsentrasjonen 

som går inn og ut av kammeret. Etter 
mye prøving og feiling har vi endt opp 
med et 4,2 m høyt kammer med en 
grunnflate på ca. 1 m2 (se bildet). 

Når måling av lys, CO2 og andre klima-
faktorer kombineres med måling av 
fotosyntese gir dette helt nye muligheter 
og det vil på sikt revolusjonere klimas-
tyringen. Vi har så langt begynt å få 
spennende fotosynteseresultater i pros-
jektet. De vil for første gang bli presen-
tert på Gartner 2018 den 24. oktober 
med tittelen «Storskala fotosynte-
semålinger i veksthus – en ny æra i kli-
mareguleringen av veksthus?» 

kontrollerte luftmengden som går gjennom 
plantebestanden er det mulig å registrere 
fotosyntesen ved å måle differansen i 
CO

2
-konsentrasjon mellom lufta som går 

inn og ut av veksthusavdelingen. Dette er 
også prinsippet brukt i en rekke forsøk i regi 
av Mortensen. Nå har Ringsevjen videreut-

morten@grontprodusentene.no
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DE MEST POPULÆRE GRØNNSAKENE
ISS er en av Norges største leverandører 

av kantinedrift. En gjennomgang av deres 
kjøpsstatistikk fra 2016 viser at det totalt 
ble handlet inn mer enn 7.000 tonn 
grønnsaker fordelt på 450 kantiner. De 
viktigste grønnsakene i kantinene deres 
var bladsalat, tomat, potet, agurk og pap-
rika. Til sammen utgjør de omlag 55% av 
totalt innkjøpte grønnsaker (Tabell 1). 

På toppen av lista dominerer bladsalatene, 
med et innkjøpsvolum som utgjør nesten 
18% av totalen. Selv om de fleste salattypene 
er representert (f.eks. Baby leaves, Crispi, 
Ekeblad, Frisee, Lollo, Radiccio Rosso, 
Romano, Ruccula), er verdens mest brukte 
salat, Isbergsalat, også den dominerende 
salattypen i kantinene. Faktisk viste tallmate-
rialet at 66% av all salat var av typen Isberg. 

Når det gjelder tomater ser det ut til at 
det er de tradisjonelle, runde 120 grams 
som dominerer. Ved oppkutting gir disse 
ofte mye safting, noe som oppleves mindre 
attraktivt av kantinegjester, og som fører til 

www.panamseed.com

Sprer seg lett, har vakker 
og dyp rik farge!

Ny
Petunia Easy Wave 
Red Improved petunia

 

   

 

 

  

 

  

  

 

 

  

  

   

 

    

        

 

- Markedets mest:

          - Driftssikre system

          - Servicevennlige system

- Opptil 4x50 meter rør

- Enkel betjening

- 24 timer batteridrift

- Trådløs eller kablet overføring

- FG godkjent

- Levering direkte fra lager

BRANNVARSLING TIL GARTNERIER

Boks 78 N-1332 Østerås.   Tlf. 671 64 150   Fax. 671 57 797   www.icas.no / salg@icas.no

Lite eller stort, Icas tilpasser anlegget etter dine behov

Ta kontakt nå for tilbud

Tilfredstill kravene til brannvarsling i gartnerier

- Markedets gunstigste trådløse overføring mellom bygningene

- Service gjøres på stedet uten demontering

- Utløser sikkerhetsrabatt fra forsikringsselskapet

Hva er de mest populære  
grønnsakene i salatbaren?

Salatbaren er en populær destinasjon rundt lunsjtider i de fleste norske kantiner. Men hvilke grønnsaker 
er mest populære, og hvor mye grønnsaker spises egentlig? Her spiller attraktivitet en rolle.

Tekst: Rune Slimestad (PlantChem AS), Jorunn Sofie Hansen (Nofima) og Michel Verheul (Nibio). 

Foto: Jorunn Sofie Hansen (Nofima).

stort svinn for den enkelte kantine (opptil 
20%). Det arbeides derfor med alternative 
sorter tomater, som for eksempel ‘Intense’, 
for å redusere svinn samtidig som en ivare-
tar en god smak og konsistens. Om lag en 
tredel av alle tomater som ble omsatt i kan-
tinene var spesialtomater, og særlig forskjel-
lige sorter av cherrytomater. En fordel med 
de mindre tomatsortene er at de ikke nød-
vendigvis behøver å kuttes før de serveres i 
salatbaren. På denne måten kan en redusere 
saft-svinn. 

Det ble benyttet overraskende store meng-
der urter i ISS sine kantiner i 2016. Omkring 
190 tonn av bladpersille, basilikum, dill, 
koriander, timian, gressløk, oregano, rosma-
rin, mynte, kjørvel, estragon og sitronmelisse 
(Tabell 1). Dette utgjør 2,6 volum-% av 
totalt innkjøpte grønnsaker. Persille og basi-
likum var de mest benyttede urtene, dernest 
dill og koriander. Urtene gir et bidrag av ete-
riske oljer med karakteristisk aroma og smak. 
Aktiv bruk av urter kan redusere behovet for 
salt i maten. 

I samarbeid med ISS Facility Services AS 
(ISS) har vi sett på totalforbruket av 
grønnsaker fordelt på om lag 450 kantiner 

i Norge gjennom et år (2016). Forbruker-
undersøkelsen ble utført i forbindelse med 
forskningsprosjektet BioFresh, som er 

finansiert av Norges Forskningsråd. Resul-
tatene fra forskningen bød på flere over-
raskelser og bekreftelser. 
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	Supereffektiv under krevende forhold

	Regnfast etter 1 time

	Jordbearbeiding fra 6 timer etter behandling

	Mindre avdrift

44 ÅR MED INOVASJON

	Konsentrert granulat 720 g/kg 

	Støvfri og rask oppløsning

	Minimal og enkel emballasje

1974 2018
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HVOR MYE GRØNNSAKER SPISES TIL 
LUNSJ?

Ut fra tallmaterialet ble det beregnet 
hvor mye grønnsaker hver kantinegjest 
spiser til hvert lunsj-måltid. Basert på inn-
kjøpslistene av grønnsaker hos ISS i 2016 
ble det lagt inn et svinn på 50% for alle 
typer grønnsaker, herunder 15% svinn på 
lager og kjøkken, samt 35% svinn ute i 
kantina. Med andre ord, vi antok at kun 
halvparten av innkjøpsvolumet av grønn-
saker faktisk blir spist. Antall gjester ble av 
ISS beregnet å være omtrent 70.000 per 

Grønnsak tonn g/måltid*person Grønnsak tonn g/måltid*person

Salat 1246 51,9 Chili 27,2 1,1

herav Isberg 824,3 34,3 Stangselleri 26,7 1,1

Tomat 825,8 34,4 Kålrabi 26,2 1,1

Potet (kokt, stekt) 790,9 33,0 Koriander 25,0 1,0

Agurk 583,4 24,3 Hvitløk 24,5 1,0

Paprika 458,4 19,1 Linser 24,5 1,0

Gulrot 224,3 9,3 Fenikkel 18,3 0,8

Brokkoli 160,2 6,7 Kinakål 16,4 0,7

Erter (konservert) 151,2 6,3 Rødkål 15,5 0,6

Bønner 148,3 6,2 Gresskar 15,4 0,6

Sukkererter 142,7 5,9 Timian 15,2 0,6

Kepaløk (gul) 142,4 5,9 Grønnkål 13,2 0,6

Mais (på boks) 141,5 5,9 Alfalfa spirer 12,3 0,5

Brokkoli 140,4 5,9 Rosenkål 11,1 0,5

Rødløk 94,7 3,9 Gressløk 11,0 0,5

Oliven 93,8 3,9 Pastinakk 10,8 0,5

Purre 67,7 2,8 Rettich 10,2 0,4

Spinat 63,7 2,7 Oregano 7,5 0,3

Squash 64,2 2,7 Gulbete 6,6 0,3

Persille 51,4 2,1 Rosmarin 6,0 0,3

Rødbete 53,2 2,2 Mynte 5,6 0,2

Asparges 42,0 1,8 Artisjokk 4,3 0,2

Vårløk 35,1 1,5 Nepe 3,9 0,2

Hodekål 34,0 1,4 Kjørvel 2,9 0,1

Basilikum 33,1 1,4 Persillerot 2,7 0,1

Aubergin 29,9 1,2 Estragon 2,2 0,1

Sellerirot 29,6 1,2 Sitronmelisse 2,0 0,1

Bønnespirer 28,8 1,2 Savoykål 2,0 0,1

Reddik 28,6 1,2 Karse 1,8 0,1

Dill 27,5 1,1 Rabarbra 1,6 0,1

Tabell 1. Grønnsaker som ble kjøpt inn til ISS sine norske kantiner i 2016, 
med beregnet kundekonsum av hver type av totalt 262 g grønnsaker per 
måltid. Artene er rangert i minkende rekkefølge.

dag (skannede kunder eller kunder regis-
trert med kassainnslag), og vi la til grunn 
223 offisielle arbeidsdager for 2016. 

Et gjennomsnittlig måltid i kantina 
inneholder derved 262 g grønnsaker 
inklusiv potet (229 g eksklusiv potet) 
(Tabell 1). Dette er et uventet høyt anslag. 
Helsedirektoratets tall for 2016 tilsier et 
forbruk av 216 g grønnsaker per dag for en 
gjennomsnitts person i Norge, eller 337 g 
dersom en inkluderer poteter. Da er alle 
måltider inkludert. De fleste kantinene i 
Norge er lunsj-kantiner, og besøkende til 

disse kantinene har derved et inntak av 
grønnsaker gjennom dette ene måltidet 
alene som matcher dagsforbruket til en 
gjennomsnittlig nordmann. Norske helse-
myndigheter anbefaler fem-om-dagen, det 
vil si 500g grønnsaker og frukt per dag. 
Kantine-gjestene har et inntak gjennom 
lunsj-måltidet som tilsvarer omtrent halv-
parten av anbefalingen. I tillegg vil flere 
kunne forsyne seg med frukt.

ATTRAKTIVE SALATBARER
Mer enn 90% av ISS-kantinene har en 

salatbar. Det arbeides mye med å gjøre 
disse mest mulig attraktive. Dette inklude-
rer faktorer som er særlig viktige for å sti-
mulere et første-salg, og her spiller farger 
og estetikk en viktig rolle. Det finnes et 
stort utvalg av grønnsaker med et bredt 
spekter av ulike farger. Disse grønnsakene 
kan bli arrangert på varierende måter i 
salatbarene, og fargespillet kan f.eks. i 
noen grad følge årstidsvariasjoner. ISS har 
i noen av sine kantiner forsøkt å forsterke 
denne fargevariasjonen med å skifte ut pla-
kater med ulike farger i området rundt 
salatbaren avhengig av årstiden man er i. 

Det er tilgang på grønnsaker i nesten 
alle slags farger, men ikke overraskende er 
grønne grønnsaker dominerende. Dernest 
følger gule-oransje grønnsaker, rosa-røde-
purpur/fiolette, og til sist de mer fargeløse 
grønnsakene. Noen grønnsaker har sorter 
med helt ulike farger. I flere kantiner har vi 
sett at røde, gule, oransje, grønne og til og 
med purpurfargede varianter av paprika 
blir benyttet. Til tross for tilgangen til en 
rekke fargede tomater har ikke disse blitt 
benyttet på samme måte. Svært lite av det 
totale tomatvolumet til ISS i 2016 var av 
alternative farger. Kan dette skyldes pris 
eller tilgjengelighet?

Selv om fargene er viktige for øyet og 
dermed gode salgsargumenter (‘vi kjøper 
med øynene’), kan fargestoffene i seg selv 
ha en helsemessig betydning. Vi har kart-
lagt litteraturen og supplert med egne ana-
lyser hvor mye pigmenter de ulike grønn-
sakene inneholder. På grunnlag av disse 
dataene har vi beregnet hvor mye pigmen-
ter en konsumerer via grønnsakene i en 
gjennomsnittlig lunsj hos ISS. Resultatet 
viser 46 milligram klorofyller, 15 mg karo-
tenoider, 3 mg betalainer og 3 mg antocy-

aner. At klorofyller og karotenoider utgjør 
majoriteten av pigmenter i disse lunsj-
grønnsakene er ikke overraskende. Mer 
oppsiktsvekkende er det at betalainer som 
kun finnes i rødbeter blant de grønnsa-
kene som ISS benyttet i 2016, har et like 
stort bidrag som antocyaner. Antocyaner 
finnes i blant annet i rødkål, rødløk, røde 
salattyper, reddik, aubergine, og røde/
mørke fargevarianter av f.eks. gulrot, 
potet, paprika. Flere av pigmentene har 
etterhvert fått en status som helsefrem-

mende stoffer. Mest kjent er kanskje lyko-
pen fra tomater som har inngått i en rekke 
kliniske studier knyttet til kardiovaskulær 
helse og prostatakreft. 

Utdypende vitenskapelig utgivelse: 
Rune Slimestad, Jorunn Sofie Hansen and 
Michel Verheul (2018). Intake of vegetables 
and vegetable pigments during a lunch meal 
in Norwegian canteens with salad bars. 
Journal of Food, Agriculture & Environment 
Vol.16 (2): 14-21. 
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VIL DU VITE MER?
Du treffer oss i Sven Oftedalsvei 10, Oslo

22 08 70 70 BWL Maskinfoodtech.no

 - din leverandør av teknisk utstyr til matindustrien

DIN LEVERANDØR 
til frukt & grønt 

industrien

UNDER & OVER BAKKEN
Til poteter, gulrøtter og alt av rotgrønnsaker tilbyr vi løsninger for
vasking, skrelling, polering, vannrensing, innfrysing, lagring, kutting, 
veiing og pakking. Til salater, urter og annet som vokser over bakken 
tilbyr vi løsninger for vasking, kutting, koking, tørking, veiing, pres-
sing, pakking og lagring.

I TRÆR & BUSKER | MOST, ØL & CIDER
Til alt av frukt og bær tilbyr vi løsninger for vasking, skrelling,
kutting, kverning, pressing, koking,  veiing, innfrysing, fylling og 
pakking | Til drikke tilbyr vi siloer, dosering, pressing, filtrering,  
tanker til mellomlagring & fermentering, høytrykksbehandling 
(HPP) & pasteurisering,  fylling i glass & PET, etikettering,   
de palletering & palletering og lagring.    

Jobber du med frukt, bær og grønt?
Om det er rotgrønnsaker, salater, frukt eller bær har vi utstyret du trenger! 
Foodtech BWL er din samarbeidspartner og leverandør - fra råvarene høs-
tes til de står i butikkhyllen. Vi kan hjelpe deg med alt fra enkeltmaskiner til 
komplette linjer.

18_gartner_01_fruktoggront.indd   1 07.05.2018   10:47:57

Siste dans med Yrkessjåførbeviset? 
Mange gartnere har med stor frustrasjon levd med regelverket for yrkessjåfører, 

som i Norge ble tolket av Vegvesenet til også å gjelde jord- og hagebruksprodusenter. 

Tekst: Tove Ladstein, NGF

Det vil si at alle som tok førerkort for 
større kjøretøy og benytter dette i jobb- 
eller næringssammenheng, har måttet 
gjennomgå en lengre opplæring, og hvert 
femte år vært nødt til å gjennomgå en ukes 
undervisning for å beholde førerretten. 

NGF har helt siden innføringen kjem-
pet innbitt imot krav om yrkessjåførbe-
vis for produsenter, da det har vært vår 
klare oppfatning at gartnere og bønder 
som kjører noe i forbindelse med sin 
produksjon skulle være unntatt etter 

lovens unntaksbestemmelser. Medlem-
mene i NGF fikk nok med seg vår glede 
denne våren da også EU sa seg enig i 
dette, og ny unntaksbestemmelse for 
gartnere og bønder ble vedtatt. I Norge 
er det frist til mai 2020 med å imple-
mentere dette nye unntaket. Frem til 
revidert regelverk blir gjeldende må alle 
sjåfører fremdeles ha, og fornye, beviset. 

I god NGF-ånd har vi heller ikke denne 
gang slått oss til ro med dette. Tidligere i 
år henvendte vi oss til Samferdselsdeparte-

mentet for å få fortgang i implementerin-
gen, eller alternativt et unntak for vår 
næring frem til dette skjer. Vi svarer også 
Vegvesenet, som i disse dager avslutter en 
høring vedrørende det reviderte regelver-
ket. For det første ønsker vi fortgang i 
saken, for det andre ønsker vi ikke en 
avstandsbegrensning, slik Vegvesenet 
ønsker, og for det tredje anmoder vi om 
fleksibilitet i forhold til at de som tar bevi-
set, skal få ta det på et språk som gjør at de 
kan nyttiggjøre seg innholdet.  

Avlingsundersøkelse i gulrot 
GPS gjennomfører sin årlige avlingsundersøkelse i gulrot 10. – 21. september.  

Resultatene fra undersøkelsen er trolig klare 26. september. 

De sendes da ut til omsettere m.fl. og leg-
ges ut på GPS sin nettside www.grontpro-
dusentene.no. 

Når dette skrives har de vært på farten et 
par dager, og har så langt tatt avlingsprøver 
i Telemark, Agder, Hedmark og Oppland.

Med forbehold om at det er tidlig i under-
søkelsene ennå kan vi si at det blir mindre 
gulrot i år enn i fjor, men det varierer mye fra 
område til område og åker til åker. Flere åkre 
må få stå å vokse en god stund til før høsting. 
Kvalitetsmessig ser det bra ut, men hvordan 
lagringsevnen er gjenstår å se, forteller Mor-
ten Andersen, i bilen på vei til neste åker, 
sammen med Arvid Laksesvela. 

Når Arvid og Morten i GPS reiser rundt 
i alle de store gulrotdistriktene for å ta ut 
prøver, deltar det både produsenter, repre-
sentanter fra frøfirmaer og fra rådgivnings-
tjenesten. Diskusjonene og vurderingene 
underveis, når så mange gulroteksperter 
samles, styrker og kvalitetssikrer GPS sin 
prognosejobb.  Her er gjengen på besøk til Petter Gjestvang (Til venstre i bildet) på Toten.
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ger lite lys» er et av de mest søkte stikkor-
dene på nett nå (når vi ser etter tema 
grønnplanter), rett over «luftrensende 
planter». Unge plantekjøpere har ofte 
liten bakgrunnskunnskap, så informa-
sjonsbehovet fra oss som produserer og 
snakker om plantene er nesten uendelig.

Luftrensende planter har vært et tema 
lenge, men i år har jeg merket større 
pågang til OBP på dette tema enn på 
svært lenge. Allerede midt i vårsesongen, 
når stemor og margeritter var i fokus, 
dukket det opp forespørsler fra journalis-
ter om grønne planter, luftrensing og 
forskning på disse tema. Da er det lett å 
argumentere for norske grønnplanter, og 
gjerne de som vokser relativt hurtig 
hjemme hos folk, og fremmer mestrings-
følelsen hos planteeiere. 

Grønnplanteprodusentene i NGF 
hadde nylig fagdag og møte på Nesod-
den, med besøk hos Tormod Strand og 
Kristian Schrader. Utprøvinger av «nye» 
grønnplanter og mangfoldige sorter gir 

Grønne planter  
i vinden

Om grønne planter er trend, livsstil eller hobby skal ikke 
vi avgjøre. Sikkert er det imidlertid at «den botaniske 
trenden» har vært over oss noen år nå, og at den ikke 

viser tegn til å blekne, selv om den tar nye former. Publi-
kum elsker sine grønnplanter, og nye kundegrupper får 
interesse både for å dyrke, eie, stelle og ikke minst vise 

frem sine grønne planter på Instagram. 

Knapt en blogger eller instagramprofil med respekt for seg selv 
kan drive siden sin uten minst et bilde av en Monstera. Hele 
Europa er ville etter denne alt annet enn lille og nette planten, og 
kanskje er det nettopp her vi som produsenter må få øynene opp 
– grønne hjem skal ikke være helt perfekte. Det skal klatre, henge 
og krype planter frem, gjerne på de mest usannsynlige steder. Å 
lykkes med å holde planten frodig er viktigere enn det perfekte. 
Grønne planter kan man ha i alle rom, og lykken er å få en stik-
ling til å rote seg, eller et frø til å spire.  «Grønne planter som tren-

Kanskje bør grønne vegger i hjemmene 
ha utgangspunkt i tradisjonelle krukker 
på gulvet. Foto: Rom123.

Vanvittig populære Pilea som blomstrer 
vil nok skape forundring ute i butikkene.

Kongebegonia, med rike variasjoner i 
bladmønstre, bør bli en slager fremover.

redd for å fortelle hva som er bra med ditt 
produkt – eller gi OBP et tips; vi fram-
snakker på dine vegne! 

 
Med ønske om en god og frodig høstsesong
Tove i OBP

PS: Følger du OBP på Facebook og Insta-
gram? Lik og del – vi er sterkere sammen! 

godt håp om at de norske plantene vil 
holde og gjerne øke andelen av norske 
grønnplanter. Faglig fellesskap og samar-
beid skal ikke undervurderes, spesielt 
ikke i et marked som går utenfor landets 
grenser. 

Endrer markedet seg? Mange trendsyns-
ere mener at mer fargerike grønnplanter er 
på vei inn. Den grønne bølgen har fått 
mange nye planteeiere på banen, nå ønsker 
de å gå videre fra standardutvalget og kak-
tusene og finne nye former og farger. Kon-
gebegonia er en av plantene som nevnes 
som kommende – nok en gang, kan vi 
kanskje si. Den stormpopulære Monste-
raen søker følge av nye sorter med stripete 
og annerledes bladformer. Tradescantia 
med sine varierte farger og former kan fort 
være en nygammel slager. Det kommer 
ganske sikkert mange spennende nyheter 
på markedet fremover, og som alltid vil det 
komme overraskelser – hva som slår an er 
ikke helt forutsigbart. Historien selger tid-
vis like mye som produktet, så vær ikke 

Sortsutprøvinger er viktig.
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Klimagasser
Alle næringer må forventes å bidra til 
redusert klimagassutslipp. For veksthus 
som fyres med gass har 95% av klimagas-
savtrykket sitt opphav i fossil gass. Det er 
nå vedtatt et forbud mot fyring med 
mineralolje og da gjenstår ca 220 GWh 
med fossil gass som eneste årsak til nærin-
gens CO2-utslipp på 46 000 tonn.  Av 
dette er ca 2/3 naturgass i Rogaland og 
resten propan fordelt i resten av landet. 
46 000 tonn er 0,86 promille av fast-
lands-Norges totalutslipp av CO2. Vi 
synes dette et lite tall og med fare for å 
bagatellisere vårt bidrag, kan vi ikke dy 
oss for å sammenligne med andre bran-
sjer. I transportbransjen kan et vogntog 
fort slippe ut 166 000 kilo CO2 i året. 
Da regner vi kjapt ut at hele veksthus-
bransjens utslipp tilsvarer 274 vogntog i 
full årlig drift. I sommer leste vi om crui-
seskip i norske fjorder. De slipper ut 21 
ganger så mye CO2 som alle tomatvekst-
hus i Norge tilsammen. 

Som sagt, vi bagatelliserer ikke det vi 
selv gjør, men næringen har gjort mye. 
Redusert bruk av fossile brensler har 
vært NGFs satsingsområde i 15 år. EUs 
mål har vært en reduksjon på 40 % sam-
menlignet med 1990-tallene. Vekst-
husnæringen har allerede redusert med 
67 % siden 1990! Og vi kommer til å 
klare resten også. I Rogaland ligger det 
godt til rette for å distribuere biogass 
gjennom Lyse sitt rørnett. Det er kun 
økonomi som hemmer utviklingen. 
Elektrifisering og teknologiske løsninger 
står i kø; avfuktere, brenselceller, bruke 
CO2 fra uteluft, varmepumper, buffer-
tanker og mer bruk av vekstlys vil alle 
bidra til at vi nærmer oss målet om 100 
% fornybar produksjon. 

Vil du vite mer om energibruk, gå inn på 
nettstedet www.ngfenergi.no
Kontaktperson på energispørsmål i NGF 
er Sidsel Bøckman sidselb@
gartnerforbundet.no 

Energihjørnet
Aktuelt stoff fra NGFs arbeid med  energispørsmål i veksthus Norges første

 undersøkelse om 
ungdoms spisevaner 
avslører klasseskiller

 
Ungdom av foreldre med lav utdannelse dropper frokost i større 

grad enn de med foreldre med høyere utdannelse.

Tirsdag 28. august klokken 09:00 lanserte 
opplysningskontorene for landbruket 
Norges største undersøkelse om ungdoms 
matvaner.

  
DROPPER FROKOST OG MATPAKKE
Undersøkelsen viser blant annet at 
ungdom av foreldre med lav utdannelse 
dropper frokost i større grad enn de med 
foreldre med høyere utdannelse.

Ungdommene som dropper frokost har 
også sjeldnere med seg matpakke på skolen 
sammenliknet med de som spiser frokost.

 Isteden handler de oftere i butikk, 
kiosk, gatekjøkken utenfor skolen.

- Frokost er utrolig viktig. Det gir et 
godt grunnlag for resten av dagen, forteller 
prosjektleder for prosjektet Sunn 
ungdomsmat Silje Thoresen Tandberg. 

- Parallelt er det viktig at unge får med 
seg nok mat i matpakken, undersøkelsen 
avdekker at matpakken ofte er litt liten. 
Dette er en av grunnene til at 
Opplysningskontorene i landbruket og 
Norges sjømatråd lanserer en 
helårskampanje som fokuserer på hva 
ungdom mener selv er sunn mat og 
hvordan de mener man bør spise og som 
er laget på ungdommens egne premisser, 
sier Silje Thoresen Tandberg.

VELGER BORT FISK, FRUKT OG GRØNT
Til tross for at de fleste ungdommer vet 
hva som er sunt og usunt, er etterlevelsen 

en utfordring. Mange unge dropper fisk, 
frukt og grønt til fordel for energibarer og 
usunn butikkmat. Verst stilt er guttene, 
viser den nye undersøkelsen.

- Det er utrolig viktig at unge får i seg en 
sunn mat, det er det viktigste virkemidlet 
for bekjemping av livsstilssykdommer. 

- Vi kjemper om oppmerksomheten 
med store internasjonale merkevarer og 
kampen om den oppmerksomheten til 
unge har aldri vært større. Vi mener det er 
på høy tid at vi snakker med – og ikke til 
ungdommen, sier Thoresen Tandberg.

UTFORDRER HANDELEN
Ungdom som handler i butikk tar oftere 
usunne valg som boller, skolebrød, kjeks 
og kaker. Elever på ungdomsskoler i Oslo 
handler oftere i butikk enn andre elever i 
landet.

Silje Thoresen Tandberg etterlyser mer 
samarbeid med handelen for å gjøre det 
lettere for ungdommen å få sunne spiseva-
ner.

Det er utrolig viktig at vi samarbeider 
med handelen. Flere butikker lar rett og 
slett ikke ungdommer komme inn i butik-
ken i skoletiden. Det fører til at de heller 
går til kiosker og gatekjøkken der tilbudet 
av sunn mat er svært begrenset. Samtidig 
ser vi jo det at usunn mat er vesentlig bil-
ligere enn sunne alternativer. Det er på 
høy tid at vi -sammen med handelen fin-
ner en løsning. 

Alle kassasystem må være oppgradert i løpet av 2018 

Sett deg inn i kassasystemloven
Den nye kassasystemloven stiller nye krav til bedrifter som driver kontantsalg. Innen 1. januar 2019 må 

bokføringspliktige bedrifter ha satt seg inn i det nye regelverket og ha et system som tilfredsstiller de nye lovkravene.

Tekst: Regnskap Norge

Den nye kassasystemloven med forskrift trådte i 
kraft for leverandørene 1. januar 2017, og stiller 
krav om at alle nye kassasystem som selges, leies 
eller lånes ut, følger det nye regelverket.For å legge 
til rette for en naturlig utskifting av eksisterende 
system, fikk bokføringspliktige bedrifter to år på å 
oppgradere sine kassasystem. Du som driver med 
kontantsalg bør gjøre deg kjent med de nye lov-
kravene. Et godt råd er å kontakte systemleveran-
døren og forhøre deg om ditt eksisterende kassa-
system kan eller skal oppgraderes i 2018. Hvis det 
ikke er mulig, må bedriften kjøpe eller leie et nytt 
system til å registrere og dokumentere kontant-
salg.Fra 1. januar 2019 vil det kun være tillatt å 
benytte kassasystem som tilfredsstiller lovkravene, 
og som er utstyrt med en produkterklæring fra 
leverandøren. På skatteetaten.no finner du en 
oppdatert liste over de leverandørene som har pro-
dukterklært sine kassasystem hos Skatteetaten.

SVART
Den nye lovgivningen er et viktig bidrag i kampen 
mot svart økonomi, og mer rettferdig beskatning i 
kontantsalgbransjen. Skatteetaten har gjennom 
flere år avdekket betydelig manipulasjon av kassa-
system og unndratt omsetning i bransjer med 
kontantsalg. I tillegg til tap av skatteinntekter som 
skal komme fellesskapet til gode, medvirker man-
glende innberetning til illojal konkurranse, der 
seriøse næringsdrivende risikerer å bli utkonkur-
rert – en utvikling som verken næringen eller det 
norske samfunnet er tjent med.

VIKTIGE ENDRINGER:
Den nye lovgivningen krever at kassasystemet skal 
være utstyrt med en rekke nye funksjoner. Det er 
også innført forbud mot enkelte typer funksjoner. 
Her er en oversikt over noen av de viktigste end-
ringene som berører deg og din bedrift:

Salgskvittering 
Det skal ikke være mulig å avslutte et salg uten 
at systemet skriver ut en salgskvittering til kun-
den. Elektronisk kvittering er tillatt, men det 
må likevel alltid være mulig å skrive ut en papir-

kvittering. Systemet skal ikke kunne skrive ut 
mer enn én kopikvittering. Kvitteringer fra 
betalingsterminal som ikke er integrert med 
kassasystemet skal være tydelig merket med 
ordene «IKKJE KVITTERING FOR KJØP».

Detaljerte krav til innhold i X- og Z-rapporter
Rapportene skal blant annet gi opplysninger 
om kontantsalg, eksempelvis omfanget av ulike 
kvitteringer og skuffeåpninger (nullinnslag). 
Det skal ikke være mulig å merke særskilte varer 
eller tjenester i kassasystemet, slik at de ikke blir 
tatt med på X- og Z-rapporter.

Elektronisk journal
Elektronisk journal skal oppbevares i Norge. 
Eksport av filer skal kun skje på forespørsel og i det 
standardformat Skattedirektoratet har bestemt 
(SAF-T; XML). Kassasystemet skal ikke kunne 
kobles til system eller programvare som gjør det 
mulig å endre eller slette elektronisk journal. Bru-
ker skal heller ikke kunne ta bort, endre eller legge 
til opplysninger i registreringene. Programmert 
tekst på varer og tjenester skal ikke kunne endres i 

forbindelse med registeringen av kontantsalget.
Kassasystemet skal også kunne skille mellom 

ulike betalingsformer ved salg, og det stilles nye, 
spesifiserte krav til dagsoppgjør.

GEBYR
Etter 1. januar 2019 vil kun kassasystem som til-
fredsstiller lovkravene være tillatt å bruke. Har du 
ikke et nytt eller oppgradert kassasystem på plass da, 
risikerer bedriften å få overtredelsesgebyr etter skat-
teforvaltningsloven. Gebyret er for tiden på 11 300 
kroner, det dobbelte ved gjentatte overtredelser.

MER INFO
På skatteetatens hjemmesider er det samlet mye 
nyttig informasjon, både om selve lovverket, 
om produkterklærte kassasystem og ofte stilte 
spørsmål med svar. Der finner du også lenke til 
bokføringsforskriften som stiller en rekke nye 
brukerkrav fra 1. januar 2019.

Dersom du har spørsmål til regelverket kan du 
også kontakte Skatteetaten direkte. Det er opprettet 
en epostadresse – kassasystemprosjektet@skatteeta-
ten.no – hvor det er mulig å sende inn spørsmål. 
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– Siden vi installerte AGAs CO2-gjødsel-
system i fjor, er tomatplantene våre blitt 
sterkere og sunnere, og produserer større, 
mer saftige og søtere tomater, fremholder 
administrerende direktør i Vikentomater, 
Mats Olofsson.

Gjødsling med karbondioksid er siste 
nytt innen jordbruk og kan brukes til å 
øke veksten til agurker, tomater og salat-
planter. Mens normal luft har en karbon-
dioksidkonsentrasjon på omtrent 400 
ppm (deler per million), viser forskning 
at de fleste planter trives bedre i miljøer 
som har en karbondioksidkonsentrasjon 
på mellom 600 og 1000 ppm. Karbondi-
oksid tilsatt i drivhuset er særlig viktig 
når man bruker UV-lamper, fordi lave 
konsentrasjoner av karbondioksid kan 
hemme veksten. Det er en måte å mini-
mere ulempene ved UV-lys på.

Når det tilsettes karbondioksid i luften 
i drivhuset øker fotosyntesen i plantene, 
noe som resulterer i sterkere og sunnere 
grønnsaker. Avlinger har vist seg å øke 
med så mye som 25–30 prosent. I tillegg 

Totalleverandør av jord og gjødselprodukter
Jord fra 8l til superbale a 6,6 m3.
Økologisk, standard eller etter resept.

Emmaljunga Jord & Torv AS
Tlf: 90 56 56 57,  gro-elisabeth@emmaljunga.as

Det er blitt foretatt en del endringer siden 
sist, noe som gir oss nye muligheter til å 
tenke annerledes og helhetlig. Den største 
muligheten ligger i det nye begrepet Frem-
medartslisten.

Årets gladnyhet er at Artsdatabanken nå 
endelig fjerner «svarteliste» som begrep. 
Man har isteden valgt å kalle risikovurde-
ringene for Fremmedartslisten. I denne 
listen finner man alle arter som er vurdert, 
uansett hvilken risikokategori de er plas-
sert i. Dette er et konstruktivt skritt i riktig 
retning for å gjøre mandatet til Artsdata-
banken mer forståelig. 

VURDERINGER ENDRER SEG
Den tidligere svartelisten omfattet de to 
kategoriene høy og svært høy risiko. Det at 
man laget en egen liste over kun disse kate-
goriene og at de øvrige tre kategoriene ble 

Artsdatabankens  
risikovurderinger 2018 

– på tide å tenke nytt
Den 5. og 6. juni arrangerte Artsdatabanken og Vitenskapskomiteen for mat og miljø 
(VKM) konferansen «Fremmede organismer – risiko for natur, plante og dyrehelse». 

Under konferansen ble de nye risikovurderingene for 2018 lansert. 

Tekst: Maria Fall, Norsk Gartnerforbund

mer eller mindre «glemt», var fullstendig 
ulogisk og ledet til mange misforståelser. 
Navnet svarteliste fikk det til å framstå 
som at arter oppført i denne lista, var uøn-
sket. Med dette utilsiktede budskapet 
fulgte en oppfatning om at man nå hadde 
funnet en enkel fasit for bruk og ikke 
bruk, noe som naturligvis var helt feil. 
Artsdatabanken tar ikke stilling til hva 
som er uønsket. Risikovurderingene er 
nettopp vurderinger, og vurderingene 
endrer seg! Ikke minst det siste har vi fått 
eksempler på nå når mange hundre arter 
har endret risikokategori fra 2012 til 2018. 
Plutselig stor risiko, så ingen risiko. Først 
«snill» og så plutselig forbundet med stor 
risiko allikevel. Ikke minst skal man være 
klar over at en stor grunn til endringene 
her er ikke ny kunnskap men at man har 
endret modellen. Det sier seg selv at man 

ikke skal behandle vurderingene som 
absolutter.

FREMMED = UØNSKET?
Ideelt burde Fremmedartslisten har fått et 
annet navn, fordi navnet Fremmedartslis-
ten fortsetter å bidra til misforståelser. Jeg 
håper det er flere enn meg som har lagt 
merke til det; hvordan vi har begynt å 
bruke ordet fremmed. Som om det er et 
synonym til skadelig eller farlig eller risi-
kofylt eller uønsket eller unaturlig. Det er 
trist, for når vi bruker ordet fremmed på 
denne måten, stigmatiserer vi en mengde 
planter som er helt vanlige, helt harmløse, 
som er svært nyttige, som sparer samfun-
net for store kostnader og som er sterkt 
ønsket. Fremmede organismer er ikke ska-
delige. Skadelige fremmede organismer er 
det, derimot. 

Investerte i CO2-gjødsling 
– Leverte 20 tonn mer tomater  
Den svenske tomatdyrkeren Vikentomater bruker et CO2-gjødselsystem for å forbedre 
vekst og gjøre plantene i drivhuset sterkere og mer motstandsdyktige. Teknologien  
har så langt bidratt til å øke avlingen med omtrent ti prosent. 

Thomas B. Carlsson.
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vil gjødsling med karbondioksid bidra til 
tidligere frukting og forbedre plantenes 
evne til å motstå sykdommer og parasit-
ter.

Vikentomater pleide å brenne natur-
gass for å tilsette ekstra CO2 i drivhuset. 
Siden de installerte AGAs nye system, 
kan de nå pumpe tre ganger så mye CO2 
inn i drivhuset.

Vikentomater er en av omtrent 20 
tomatdyrkere i Sør-Sverige som har inves-
tert i AGAs CO2-gjødselsystem. 

– Systemet baserer seg på en CO2-tank 
og en fordamper som brukes til å pumpe 
riktig mengde CO2 inn i drivhuset. For å 
sikre optimal utnyttelse for tomatplan-
tene, bruker vi også kulden fra fordampe-
ren til å redusere temperaturen i kjele-
rommet, forklarer Thomas B. Carlsson i 
AGA. 

Carlsen har samarbeidet med Vikento-
mater i mange år før Mats Olofsson lot 
seg overtale til å investere i systemet.

– Sannheten er at jeg ikke trodde på 
tallene som AGA oppga. De virket for 
gode til å være sanne, innrømmer Olofs-
son.

I 2017, etter å ha installert AGAs CO2-
system, har Vikentomater levert 20 tonn 
mer tomater enn året før. Dette represen-
terer en økning i avlingen på omtrent ti 
prosent.

– Dette var til tross for at vi var to uker 
for sene med å plante tomatene på grunn 
av dårlige værforhold. I fjor hadde vi et av 
de verste årene i Sverige når det gjelder 
sol – en faktor som normalt ville ha hatt 
en veldig negativ effekt på avlingene våre. 
Men takket være det nye CO2-systemet, 
har tallene gått opp i stedet for ned, for-
klarer han. 



40     Gartneryrket nr 9/2018 Gartneryrket nr 9/2018 41 

  
 

 
 
 
  
 Vedstiklinger og barrotsplanter av solbær, 
 rips og stikkelsbær 

 
 
 

www.sagaplant 
www.sagaplant.no 

 

GARTEX
(erstatter tidligere Filmtex)

plastarmert konfeksjonert 
folie. Tykkelse 200 my.
5 års garanti mot UV.
Leveres med løpeganger 
og tau etter ønske.

Ta kontakt med oss på 
telefon, faks eller e-post

NYHET!

Besøksadresse: Mildeveien 99, 5259 Hjellestad
Tlf. 55 98 97 10 • Fax: 55 98 97 11 • Mobil: 91 66 50 41/91 54 68 68
E-post: post@gartnerteknikk.no  •  Internett: www.gartnerteknikk.no
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GROV SKALA
En tredje sak som er verd å merke seg, er at 
risikovurderingene ikke bare inneholder 
skjønns- og anslagsmodellering i mangel på 
kunnskap, men at de også består av under-
modeller for å beskrive det vi aldri kommer 
til å kunne måle. «Forekomstareal» er ett 
eksempel. Denne modellen skal beregne 
hvor store områder en art koloniserer, og 
det utgjør grunnlaget for å kunne si noe om 
utviklingen i utbredelse for arten framover i 
tid. Forekomstareal er definert som det 
området rundt én (eller flere) individer av 
en art man regner med er vesentlig for over-
levelse eller reproduksjon. Her burde det 
være store forskjeller avhengig av om det for 
eksempel er et dyr eller en plante som vur-
deres, og også store forskjeller innenfor de 
forskjellige organismegruppene. Men skal 
man lage en modell som fanger alle organis-
mer, må man standardisere. Standard er her 
satt til 2x2 kilometers ruter. Finner man én 
(eller flere) planter et sted, er forekomsta-
realet en fire kvadratkilometer stor rute 
rundt, punktum. 

INGEN FASIT
Jeg kunne gitt flere eksempel på hvorfor risi-
kovurderingsmodellen ikke skal brukes som 
bruksfasit, men jeg håper jeg har fått fram 
budskapet. Hvis vi fortsetter den samme 
praksisen for Fremmedartslisten som Svarte-
listen, er vi tilbake på rute null. Vi har en 
forskrift om fremmede organismer å for-
holde oss til, så jeg foreslår at vi forholder oss 
til den. Det er vanskelig nok å etterleve for-
skriften slik den er, uten at vi skal blande inn 
Fremmedartslisten som en styrende faktor 
for hva vi velger å bruke av planter.

BRUK EGNE ERFARINGER
Men tør vi virkelig bruke arter som er 
kategorisert til høy og svært høy risiko? Vi 
har jo «aktsomhetsplikten» og «føre-var-
prinsippet» å forholde oss til. Svaret er: Ja 
det tør vi – når forutsetningene er de rik-
tige. Fremmedartslistens vurderinger kan 
fungere som informasjonsgrunnlag for om 
det er den økologiske effekten eller inva-
sjonspotensialet man bør ta hensyn til i 
vurderingen av miljørisiko, og den kan gi 
oss opplysning om planters levevis, fore-
trukne habitat og liknende. Dette må man 
så sette i sammenheng med hvor man skal 

plante en art – altså en helhetlig vurdering. 
Det er dette som er til beste for det biolo-
giske mangfoldet. 

I hagen der jeg bodde tidligere, vokste et 
vell av spirea. Sommerfugler, bier og andre 
pollinerende insekter valfartet dit fra 
«tujaørken»-hagene i nabolaget. Den dek-
ket skråningen min, slik at den forhatte 
skvallerkålen ikke fikk fotfeste. Jeg hadde 
et pinnsvin i hagen. Det samme år etter år. 
Jeg er ganske sikker på at det var under 
spireaen den sov om vinteren. Jeg håper 
den i takknemlighet for husly spiste en 
brunsnegl eller to av armeen av snegler 
som invaderte kjøkkenhagen min. Ville 
jeg valgt å fjerne spireaen eller ikke plante 
den nå på det samme stedet, kun fordi den 
er blitt kategorisert med svært høy risiko i 
2018? Og hadde jeg vært aktsom og føre 
var hvis jeg unngikk en kategori i en 
modell? Jeg tror ikke det. En toppspirea – 
slik som mange andre planter – sprer seg 
vegetativt av seg selv, men en viktig årsak 
til at den er plassert i svært høy risiko-kate-
gorien, er at folk kaster den ut i naturen. 
Det er verdt å merke seg. Forekomstarea-
lene (som siden blir til et mål på hvordan 

planten ekspanderer og som etter det blir 
en potensielt avgjørende faktor for hvor 
den ender opp i risikokategori) tar ikke 
høyde for hvordan en plante sprer seg, kun 
at den gjør det. Videre kan vi lese om et 
planteslag som Spiraea x billardii at den er 

Toppspireaen Spiraea x billardii ‘Triumphans’. Illustrasjonsfoto: Ole Billing Hansen

en trussel mot flommark. Slik natur fantes 
ikke i nærheten av min hage. Mitt lille 
økosystem var perfekt. Fremmedartslisten 
har gitt oss muligheten til å vise vår grønne 
kunnskap ut ifra et logisk og helhetlig per-
spektiv. La oss gripe sjansen! 

TID ELLER STED?
Men med svartelistens etterlengtede bort-
gang og en tydeligere kommunikasjon om 
hva risikovurderingene egentlig er, åpner 
det seg muligheter til større nyansering 
ved valg av planter til grøntanlegg. Dette 
krever imidlertid noen grunnforutsetnin-
ger og her er min innstendige bønn til alle 
dere som sitter med grønn kunnskap: 
1. IKKE la Fremmedartslisten bli en ny 

svarteliste. 
2. IKKE la føre-var-prinsippet og aktsom-

hetsplikten lamme dere i å tørre å ta valg.
 
Vi må være klar over at risikovurderingene 
er en modell som styres av noen faste ret-
ningslinjer der det ikke er åpnet for noen 
«men» eller «unntak». 

Prosjektets historiske avgrensning ved år 
1800 som skille mellom fremmede og ikke 
fremmede er ett eksempel. Den egentlige 
definisjonen av fremmede bør styres av 
hvor artene befinner seg geografisk, men 
Artsdatabanken har satt en tidsgrense. Det 
gjør at noen arter får unødvendig og ufor-
tjent stor oppmerksomhet, samtidig som 
andre aldri kommer til å bli vurdert. 
Grensen er absolutt, og et eksempel på 
hvordan dette kan gi seg utslag er at Abies 
alba (edelgran), som var vurdert med høy 
risiko i vurderingen i 2012, ikke blir vur-
dert i 2018. Er det noe annerledes ved edel-

granens egenskaper? Nei da, man har bare 
funnet ut at den etablerte seg før år 1800. 

SANNSYNLIGHET OG KUNNSKAP
Vi må også være klar over at vurderingene er 
en prediksjon (antakelse, gjetning) om hvor-
dan man tror situasjonen for en gitt art kan 
utvikle seg i et 50-årsperspektiv. Altså en 
sannsynlighetsmodell. Og det kan ikke 
understrekes nok at her er det store kunn-
skapshull. Ekspertene skal blant annet ta stil-
ling til hvor mye «naturtypeareal» en art 
kommer til å kolonisere og hvilken «effekt» 
den kommer til å ha på forskjellige naturty-
per. Forutsetningen her er selvfølgelig at man 
vet hvordan norsk natur ser ut i dag og hvor-
dan de forskjellige økosystemene oppfører 
seg når en art blir introdusert. La meg si det 
slik: Det gjør vi ikke. Fordi norsk natur i 
henhold til systemet NiN (Natur i Norge), 
som man skal bruke, er svært lite kartlagt. 
Det er mulig man kan si noe om hvordan 
arten kommer til å endre seg med endret 
klima, men klimaendringenes innvirkning 
på hvordan økosystemene kommer til å 
endre seg i et 50-årsperspektiv, er helt umu-
lig å forutsi. Risikovurderingene har mange 
skjønn og anslag. Sånn må det bare bli når 
man ikke sitter med all kunnskap, men det 
er viktig for oss som leser vurderingene, å 
være klar over det. Dette handler ikke om ja- 
eller nei-kunnskap.



Gode råd fra NHO-Mat og Drikke: 

Advokatene i NHO Mat og Drikke bistår medlemsbedrifter med spørsmål om tariffavtaler. 
Som medlem i NHO Mat og Drikke kan du ta kontakt ved behov for hjelp. 

Når de nye reglene har trådt i kraft, opp-
heves loven og forskriften fra 2000. Det 
blir også slutt på ordningene med å søke 
konsesjoner og tillatelser. Eksisterende 
konsesjoner og tillatelser opphører.

Det er viktig at bedriften skaffer seg en 
oversikt over hva slags personopplysninger 
bedriften har, og hvilket grunnlag bedrif-
ten har for å behandle disse og hvordan de 
blir brukt. NHO har laget en mal til kart-
leggingsskjema, hvor man får oversikt over 
hvilke personopplysninger bedriften 
håndterer og hva slags grunnlag bedriften 
har for å håndtere disse opplysningene 
samt hvilke rutiner bedriften har for 
eksempel for oppbevaring, bruk og slet-
ting av opplysningene. Videre har NHO 
laget en mal for et dokument hvor bedrif-
ten dokumenterer egne rutiner og intern-
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kontroll. Dokumentet kan bedriften 
bruke internt for å sørge for at den gjør det 
riktig i fremtiden. Medlemmer i NHO 
har tilgang til vårt personverktøy på 
arbinn.nho.no, som gir både veiledning og 
eksempler. 

BEDRIFTEN MÅ HA ET GRUNNLAG FOR Å 
BEHANDLE OPPLYSNINGER OM 
PERSONER
For å kunne behandle personopplysninger 
må bedriften ha et juridisk grunnlag, og for 
bedrifter vil de mest aktuelle være lov, 
avtale, berettiget interesse eller samtykke. 
Skal du behandle opplysninger som er sen-
sitive, er det strengere krav til behandlings-
grunnlag. Som arbeidsgiver skal du være 
særlig oppmerksom på at opplysninger om 
medlemskap i fagforening eller helsefor-

hold (som allergier, sykefravær, legebesøk 
og graviditet) er regnet som sensitive. 

SEKS GRUNNLEGGENDE KRAV TIL 
BEHANDLING AV OPPLYSNINGER OM 
PERSONER
Det gjelder seks grunnleggende krav som 
gjelder all behandling av alle opplysnin-
ger om personer:
1. Bedriften må behandle opplysningene 

på en måte som er lovlig, rettferdig og 
gjennomsiktig. 

2. Bedriften må ha bestemt seg for formålet 
med å samle inn opplysninger.

3. Bedriften må sørge for at opplysningene 
er tilpasset det formålet den har (men 
også at de ikke er mer omfattende). 

4. Bedriften må sørge for at opplysningene 
den har er korrekte. 

Av: Anne Løken, 
advokat I NHO Mat og Drikke

Ny personopplysningslov
Den nye personopplysningsloven trådte i kraft 20. juli 2018. Med dette gjennomføres 
EUs personvernforordning (GDPR) som gjelder bruk av personopplysninger i Norge. I 

EU har reglene vært gjeldende fra 25. mai i år. Det er også fastsatt en ny 
personopplysningsforskrift og en egen overgangsforskrift. Videre er det kommet en 

ny forskrift om arbeidsgivers innsyn i e-postkasse og materiale som er lagret 
elektronisk. Disse reglene er omtrent like dem som allerede gjelder.

5. Bedriften må slette opplysninger som det 
ikke lenger er nødvendig å ha (alterna-
tivt kan man anonymisere opplysnin-
gene).

6. Bedriften må lagre og bruke opplysnin-
gene slik at de ikke blir misbrukt. 

KRAV TIL RISIKOVURDERING
Bedriften må vurdere tiltak som reduserer 
risikoen for at reglene blir brutt. Det er 
derfor nødvendig å vurdere risikoen og 
dokumentere at man har gjort en slik 
vurdering, men dette trenger ikke alltid å 
være veldig omfattende. Man må også 
dokumentere hvordan man ser for seg å 
etterleve reglene.

BEDRIFTER HAR FORPLIKTELSER OVER-
FOR DE REGISTRERTE
Det er også slik at alle de man har regis-
trert opplysninger om, skal få vite om 

hvordan personopplysningene behandles. 
De registrerte kan pålegge bedriften å 
slutte med eller begrense behandlingen, 
og de kan kreve at du sletter alle data om 
dem (“retten til å bli glemt”). Disse ret-
tighetene er ikke absolutte, noen vilkår 
må være oppfylt. De registrerte har også 
rett til å få utlevert de opplysningene de 
selv har gitt og som er blitt lagret. Bedrif-
tene har plikt til å gi en del informasjon 
til de registrerte. De registrerte skal få vite 
både at bedriften behandler opplysninger 
om dem og om de rettighetene de har. 
Bedriften må derfor ha et dokument 
(personvernerklæring e.l.) som beskriver 
hvilke typer av opplysninger bedriften 
har og hva de brukes til. Dette skal skri-
ves på en ryddig og forståelig måte. 

NHO har laget en veileder som viser 
hvordan bedriftene kan gi den informa-
sjonen som er pålagt, samt en skisse til 

personvernerklæring som ligger vedlagt 
veilederen. Du finner dette på arbinn.
nho.no. I dette dokumentet finner du 
utgangspunkter for tekster til bruk for å 
informere dem din bedrift behandler 
personopplysninger om. Bedriften må 
selv tilpasse dokumentet til bedriftens 
egne forhold. 

Det er bedriften som har plikter etter 
loven. Det er ikke mulig å outsource 
eller overlate ansvaret til noen andre. 
Men det er ikke forbudt å bruke system-
løsninger eller tjenesteleverandører som 
håndterer opplysningene for bedriften. 
Den du da har avtale med regnes som 
“databehandler”. Det er egne krav til 
slike avtaler, som skal sørge for at også 
denne databehandleren følger de reglene 
som gjelder for din bedrift. Du kan lese 
mer om databehandleravtaler på arbinn.
nho.no. 

Advokatene i NHO Mat og Drikke bistår medlemsbedrifter med spørsmål om tariffavtaler. 
Som medlem i NHO Mat og Drikke kan du ta kontakt ved behov for hjelp. 
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Komposterbar pakkefilm til frukt og grønt til feks:
• Gulrøtter  • Poteter • Tomater • Agurk

Naturlig pustende øker trivsel og holdbarhet. Blir til jord, og etterlater ikke mikroplast.

Trollåsveien 8, 1414 Trollåsen - www.naturabiomat.no

Vi tar miljøet 
på alvor!
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Heia norsk frukt- og grøntproduksjon!
«Landbrukspolitikken er ikke til for bøndene» 
skrev Svenn Arne Lie i sin kronikk Nationen for 
ikke så lenge siden. Fortsettelsen var «.. men skal 
sikre det samfunnsoppdraget som jordbruket har 
på vegne av, og i samråd med, fellesskapet. Jord-
brukets samfunnsoppdrag handler om beredskap 
og selvforsyning og er uløselig knyttet til jord, til 
bruk og til riktig bruk av jord.»

Erfaringene de to siste årene har vist ekstreme 
utslag av vær med dertil problemer flere steder i 
landet for de som har korn og gras til dyr, og for 
de som lever av å produsere grønnsaker, frukt, 
bær og poteter. Med økonomiske svingninger, 
klimaendringer, forbrukertrender, tørre og våte 
somre åpenbares norsk jordbruks sårbarhet. 
Erstatninger og tiltak er diskutert og staten har 
åpnet lommeboka for å avbøte situasjonen, men 
måten det gjøres på er lite treffsikker. Noen får 
støtte, andre ikke. Jeg har snakket med mange 
som er ganske fortvilet. Gartnerne, som til tross 
for stor innsats med vanning og stell, har tapt 
avling og fått problemer med modningstid, inn-
høsting, utvikling osv. 

Jeg skulle så gjerne ha sett at erstatningsord-
ningen ble tilpasset den grønne sektoren i større 
grad, slik at de som blir hardt rammet faktisk får 
den hjelpen de trenger for å reise seg igjen. Vi har 
foreslått en oppsplitting av vekstgruppene for 
grønnsaker, og tilsvarende for frukt og for bær 

slik at flere av de som har fått store tap ville ha 
kommet inn i ordningen. Vårt forslag til krise-
pakken var også at egenandelen må senkes fra 30 
til 15%. NGF har i mange år foreslått at ordnin-
gen må endres og det vil vi fortsette med. Pro-
duksjonen av grønnsaker, frukt og bær er svært 
arbeids- og kostnadskrevende og for de som ikke 
er helt tett på, er det viktig å forklare at tapet er 
ofte er mye større enn selve avlingstapet. I tillegg 
må det sies at grøntsektoren er spesiell fordi vi er 
direkte avhengig av markedet, og mangel på leve-
ranse eller avvik i kvalitet etc. kan bety markeds-
messige problemer dersom ikke grossistledd og 
kjedene er forståelsesfulle for den spesielle situa-
sjonen. Jeg er glad for den interessen og dug-
nadsånden vi har sett over landet. Jeg tror at 
«norsk merket» kan ha styrket seg til tross for 
denne vanskelige sesongen. Det har vært stor 
oppmerksomhet rundt norsk produksjon og alt 
det arbeidet som ligger bak. Jeg håper at dere som 
er produsenter klarer å se fremover, så tenker jeg 
at vi nå skal jobbe langs to spor: Det ene er deres 
oppgave, nemlig å sørge for at folket får deres 
gode norske varer og sammen skal vi synliggjøre 
norsk grønt, og norsk produksjon med alle sine 
positive sider. Jeg har lyst å nevne som eksempel 
grøntprodusentene på Matstreif i Oslo som 
møtte forbrukerne på en positiv og flott måte. 
Gartnerne ble sett, folk stilte spørsmål og ga posi-

tive tilbakemeldinger. Dette er en årlig utstilling 
med mer enn 200 matprodusenter/utstillere av 
ulike lokale og regionale matprodukter og det 
meldes at det er over hundre tusen besøkende! 
Det koster og det krever å delta, men de som står 
her sier det er både positivt og viktig. Å vise seg 
frem på ulike arenaer, enten det er smått eller 
stort, bruke Facebook, samarbeide med OFG, 
med Matmerk /Nyt Norge og alle andre som vil 
vise frem norsk frukt og grønt – det er med på å 
bygge preferanse for norsk. Gartnerforbundet er 
med på å dele positive saker fra gartnere på FB, 
og vi har i samarbeid vært med på å lage «rekla-
mefilmer» for norske frukt- og grøntvarer. 

Det andre sporet er næringspolitikken. Her tar 
NGF et stort ansvar. Vi skal fortsette å jobbe 
tungt for bedre rammebetingelser for grøntnæ-
ringen. Som jeg uttalte meg i Nationen den 30. 
august mener vi at det må satses på alle typer pro-
dusenter, og at vi trenger både store og små for å 
øke andelen norskproduserte grønnsaker. Vi skal 
fortsette å jobbe for at unødig vanskelig regelverk 
forenkles, for at ikke nye avgifter skal pålegges 
(som CO

2
-avgiften på gass i veksthus), for bedre 

skatteregler og for en bedre og mer treffsikker 
erstatningsordning. Nå har vi også bedt om møte 
med Landbruks- og matdepartementet for å ta 
opp bærdyrkernes situasjon etter sommeren og 
det sviktende utfallet av erstatninger. 

I tillegg kjemper vi for å beholde tollvernet og 
for rettferdige handelsmessige forhold slik at vi 
på mer like vilkår kan konkurrere med importen. 

Jeg er ikke helt enig med nevnte kronikkfor-
fatter. Landbrukspolitikken er også til for bøn-
dene, den gir oss rammebetingelsene og disse er 
med på å styre vår hverdag. Ja, landbruket må 
sees i en større sammenheng, i det samfunnsopp-
draget som er gitt, men til syvende og sist er det 
produsentene det står og faller på. 

Vi kan påvirke politikken. Vi kan påvirke 
regelverk og strategier, men det krever godt fun-
damentert argumentasjon og utrøttelig arbeid 
med å informere og engasjere politikerne i regje-
ringen og på Stortinget. Vi har vært, og skal i 
stadig nye møter på Stortinget. Et av de siste 
møtene var et nesten tre timer langt møte med 
Per Olaf Lundteigen. Vi er optimistiske og tror at 
nye stener kan snus. Vi har fått invitasjon fra 
Stortingspolitikere fra Høyre til et møte, og 
håper at vi også her får gehør. Vi har ønsket en ny 
landbruksminister velkommen, bedt om vårt 
første møte, og er glad for at han kommer på 
GARTNER 2018. Det er positivt at han så tidlig 
som mulig møter næringen. 

Jeg er så stolt av denne flotte næringen og dere 
dyktige gartnerne. Samfunnet rundt heier på 
dere! Det er så mange positive sider ved denne 
næringen og det dere produserer, og det er ingen 
tegn på at denne positive bølgen skal avta.  

NGF-avtale med  
Ustekveikja Energi AS på elkraft 

Ustekveikja Energi AS tilbyr spot- og  
porteføljeforvaltningsavtaler til reduserte priser for 
NGFs medlemmer. Målsettingen med 
porteføljeforvaltning er å slå spotpris og å redusere 
prissvingningene til kraftkostnadene over tid. Tilbud til 
husholdningskunder er også fremforhandlet. Ta kontakt 
med NGF eller Ustekveikja Energi AS tlf 45418906.

Terminpriser pr
20.08.2018

Produkt øre/kWh
MND SEP 18 48.53
MND OKT 18 47.86
MND NOV 18 48.63
MND DES 18 48.63
MND JAN 19 48.92
MND FEB 19 48.92
Q4-18 48.25
Q1-19 47.47
Q2-19 35.89
Q3-19 30.88
Q4-19 36.47
Q1-20 37.92
Q2-20 29.62
Q3-20 26.63
Q4-20 33.58
ÅR 2019 37.63
ÅR 2020 31.84
ÅR 2021 31.07
ÅR 2022 32.13
ÅR 2023 32.03

Kilde: Ustekveikja Energi AS

Oljepriser: CirkleK grunnpris 
før NGF-rabatter og transport
                                                      pris ø/liter
produkt 02-Jul  21-Aug 
Diesel m.avg 12.261 12.291
Diesel u.avg 10.06 10.09
Fyringsolje std 10.395 10.445
Fyringsolje pluss 10.545 10.595
Fyringsolje ekstra 10.645 10.695

Gjennomsnittsberegning av varmepris (inkludert virkningsgrad og NGF-rabatt)

Strøm, olje og gass

Gjennomsnitt børspris i øre/kWh pr. uke

NGF- avtale med Circle K Norge AS og Flogas Norge AS
på olje-, gass-, kort- og kjemi-produkter.  
Propan(LPG) pris gjeldende f.o.m. 19.06.18: kr 6,2 pr kg eks transport, dropptillegg og 
mva Circle K levere olje-, drivstoffkort og smøre-produkter, Flogas leverer gass, til reduserte 
priser i NGF-avtalen. Circle K bestillingsnr: 810 01 800 Flogas tlf 90248000

Takk for godt Årsmøte i NGF
Vi takker Rogaland Gartnerlag og alle som har bidratt 
til et flott arrangement, delegatene, deltakere og gjester 
for konstruktive og gode dager i fellesskapet for Norsk 
Gartnerforbund.
 
Velkommen til GARTNER 2018 23. -24. oktober
Se egen annonse i GY. Program og på melding finner du 
også på Gartnerforbundets hjemmesider 

Møte med Per Olaf Lundteigen om gartnerut-
danning og rekruttering
NGF var i et nesten tre timer langt møte på Stortinget for 
å diskutere aktuelle saker som CO2-avgiften, gartnerut-
danning, rekruttering til næringen. Lundteigen vil følge 
opp på Stortinget

Gartnerforbundet er skuffet over «krisepak-
ken» til grøntprodusentene.
Resultatet innebærer at taket for utbetaling av avlings-
skadeerstatning økes til 1,5 mill kr i 2018. Grønt-pro-
dusenter på Sør- og Østlandet samt deler av Rogaland 
vil også få økt sitt arealtilskudd for grønnsaker med 
500 kr/da i år, inntil maks 500.000,-kr. Resultatet ble 
ikke slik vi hadde foreslått og etter vårt syn ble det en 
lite treffsikker ordning, der mange faller utenfor. Bær-

på NIBIO Særheim, Jone Wiig Gartneri og Lauvsnes 
gartneri. 
 
Grønn formiddag på Huseby gård i Lier
Gartnerforbundet deltok da OFG arrangerte Grønn 
formiddag på Huseby gård i Lier. Varemottakere, 
presse, politikere m.fl. hadde møtt opp og fikk en fin 
omvisning i åkeren før det ble gitt en grundig informa-
sjon og drift, rammevilkår og marked. Møtet ble 
avsluttet med grønn lunsj laget av OFG. 

OBP på messen Design by me på Lillestrøm 
Messen der hobby- og håndverksinteresserte møtes. I år 
skal messen lage et blomster- og naturmaterialetorg der 
OBP delta. OBP vil lage alternative adventskranser og 
dekorasjoner

Vi ønsker nye medlemmer velkommen!
NGF jobber for bedre rammebetingelser for norske 
produsenter og faglig samarbeid mellom produsentene. 
Kurs, informasjon og ulike fordelsavtaler er noen av 
medlemsfordelene.
Det første året er det halv kontingent. Ta en uforplik-
tende prat med oss tlf. 23 15 93 50. 
ngf@gartnerforbundet.no. www.gartnerforbundet.no 
og Facebook @NorskGartnerforbund

produsentene var blant de som kom dårlig ut og NGF 
har bedt om møte med LMD for å diskutere tiltak.

Vet du hva som skjer? Som medlem i Gartner-
forbundet får du ukentlige nyhetsbrev
Meld deg inn, så får du bedre kjennskap til aktuelle saker 
kortfattet og rett inn i e-posten din. Som medlem får du en 
rekke andre fordeler også, se våre hjemmesider eller ta kontakt

Åpning av de nytt forsøksveksthus på Særheim 
27. september
NIBIO på Særheim går nå inn i en ny tidsepoke, med 
mye oppmerksomhet rundt bioøkonomi. Dagen star-
ter med et seminar der NGFs generalsekretær er blant 
foredragsholderne. Etter dette blir det åpning av anleg-
get ved Landbruks- og matministeren.

Grønn økonomisk vekst, hvordan få det til?
NGF deltok da Finnøy kommune og Klimapartnere i 
Rogaland inviterte til et arbeidsmøte for veksthusnæ-
ringen. NGF presenterte hva næringen har gjort og kan 
gjøre framover for å redusere klimautslipp, noe som bla 
resulterte i et positivt oppslag i Bondevennen.
 
Høring om endring av regelverk for Yrkessjåførbevis
Vegvesenet har sendt endringer i Yrkessjåførbevisregel-

verket på høring. I forslaget er det lagt til et unntak for 
godstransport i bl.a. jordbruk- og hagebruksbedrifter 
og deres produksjons- og næringsvirksomhet. NGF 
svarte og la bl.a vekt på ønsket om rask saksbehandling 
i denne saken.   

NGF deltok i Dialogkonferanse om lærlingeord-
ningen i gartnernæring og landbruk.
Østlandsforskning og Trøndelag forskning og utvikling 
la fram sin midtveisrapport for 2+2 prosjektet 
(lærlingeordningen), og fylkene som deltok i prosjektet 
la fram sine betraktninger og erfaringer fra 
prosjektperioden. Resultatene gir grunnlag når Udir nå 
skal bestemme hvilken retning utdanningsløpet for 
gartner skal ha. 

Begjæring om fortsatt allmenngjøring av 
tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringen
NGF svarte på høringen på vegne av næringen. 
Begrunnelsen for begjæringen er den høye andelen av 
utenlandsk arbeidskraft. 

Nordisk møte i Rogaland
Det ble et positivt og konstruktivt møte da ledelsen fra 
de nordiske søsterorganisasjonene var samlet. Takk til 
dere som tok imot oss fine omvisning og orienteringer 
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Tid for norske epler

AN APPLE A DAY?
Det engelske ordtaket «An apple a day keeps 
the doctor away» er basert på den folkemedi-
sinske tradisjonen som viste at epler fremmer 
fordøyelsen og hindrer forstoppelse. Dette ser 
ut til å stemme, når vi i dag vet at eplet har et 
høyt kostfiberinnhold som er gunstig for nett-
opp fordøyelsen. Mesteparten av eplets fiber 
og antioksidanter sitter rett under skallet, så 
bruk og spis helst epler med skallet på.

EPLEDAGEN FEIRES SISTE 
TIRSDAG I SEPTEMBER
Det er god grunn til å både spise og feire 

eplenes posisjon Norge. Derfor feirer vi 
Epledagen hvert eneste år. Opplysningskon-
toret for frukt og grønt innførte Den Norske 
Epledagen i 1990. Dagen har vært feiret den 
17. oktober gjennom mange år, men i fjor 
besluttet vi å fremskynde dagen til siste tirs-
dag i september. Dette gjorde vi for bedre å 
treffe toppen av den norske eplehøsten. I 
inneværende år faller dagen på tirsdag 25. 
september 2018.

Start feiringen og lag noe godt med nor-
ske epler allerede i dag! Flere epletips 
finner du på frukt.no.

1- Eplesmør
Dersom du glemmer at eplemosen står 
og koker, oppstår noe magisk – nemlig 
eplesmør. Kjempegodt som pålegg på 
brødskiven, til kakefyll, og mye, mye mer.

Ingredienser:
• 1 kg epler
• 2 dl eplemost
• 1 dl maple sirup
• 200 g brunt sukker
• 1 ts malt kanel
• 1 stk hel nellik
• 1 stk stjerneanis
• saft og revet skall av ½ stk godt 

vasket lime

Fremgangsmåte:
• Vask og skrell eplene. 
• Fjern kjernehusene, og grovhakk dem.
• Ha alle ingrediensene i en tykkbunnet  
   kjele, og kok opp mens du rører godt.

• Kok til eplene er møre.
• Fjern stjerneanis og nellik.
• Mos eplemosen med en stavmikser.
• La mosen småkoke i 1,5 - 2 timer til 

den har fått en smørbar konsistens.
• Oppbevares i rene glass med lokk i 

kjøleskapet.

1

2- Krydderkokte epler
Lag gjerne dobbel porsjon epler og ha 
dessert i to dager. Eplene holder seg i 
flere dager når de ligger i laken og 
oppbevares i kjøleskap. Og smaken blir 
bare bedre og bedre.

Ingredienser (4 porsjoner):
• 4 stk eple
• 3 dl vann
• 1 dl sukker
• ½ stk vaniljestang
• 2 stk stjerneanis

Etter bananen er epler den frukten vi nordmenn spiser mest av. I 2017 
spiste vi over 10 kg hver, og lite tyder på at trenden er synkende. Vi spesielt 
glade i de norske eplene, og det er også et av de mest populære temaene 
på nettsiden vår frukt.no. Epledagen nærmer seg med stormskritt, 
så la oss feire med en hyllest til de fantastiske, norske eplene våre.

• 3 stk hel kardemomme
• ½ dl frisk ingefær i tynne skiver

Fremgangsmåte:
• Kok opp vann, sukker og krydder 

og la laken småkoke i ca. 10 
minutter.

• Skrell eplene, stikk ut kjernehusene 
og skjær eplene i båter. Kok 
eplebåtene forsiktig møre i krydder-
laken. Avkjøl eplebåtene i laken.

• Server krydderkokte epler med 
vaniljekrem, iskrem eller rømme.

2

TOTALLEVERANDØR
OG DIN NATURLIGE

SAMARBEIDSPARTNER

- SPØR OSS OM:

Klimastyring

Energihåndtering

Vanning

Maskinanlegg

Telefon: +47 33 77 85 90
Mobil: +47 93 23 90 35
E-post: post@elceta.no
Adresse: Postboks 24,
3071 Sande i Vestfold

www.elceta.no

Våre samarbeidspartnere:

www.fgm.dk
www.priva-international.com



Pakkemaskiner  
til frukt og grønt
Få deg et godt tilbud og vær klar til sesongen!

•  Flowpakkere, horisontale og vertikale
• Komplette linjer
• Vegemaskiner
• Transportband
• Etikkering av runde produkt mm.

Ta kontakt:
OLAV REILSTAD LANDHANDEL 
REILSTAD 4160 FINNØY
MOBIL: 92086077

Er du på jakt etter mindre bruk at beger/plast 
i flowpakkeren, har jeg maskinen for deg!
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3 Fremgangsmåte:
• Sett ovnen på 180°C.
• Bland eggedosis av egg og sukker.
• Rør inn olje og kesam og deretter 

resten av ingrediensene.
• Rør godt.
• Fyll ca. 16 muffinsformer (ikke fyll helt 

opp - de vil heve seg, så 2/3 holder)
• Stek muffinsene i ovnen i 25-30 

minutter.
• Spar gjerne litt hakkede valnøttkjer-

ner og ha på toppen før du steker 
dem.

• Smaker best nystekte, men putt 
gjerne i fryseren til siden.

4- Epleruter i langpanne
Det er få ting som slår duften av nybakt 
eplekake som sprer seg i huset. Denne 
eplekaken i langpanne smaker kan 
serveres med vaniljeis eller litt pisket 

• Pisk egg og sukker til en luftig 
eggedosis.

• Bland smør og melk og pisk 
blandingen i eggedosisen.

• Bland mel og bakepulver og rør 
det inn til slutt.

• Hell deigen i smurt, liten 
langpanne (20x25 cm). Dryss 1 
ts kanel over deigen.

• Hell vannet av eplebåtene og 
legg dem taksteinslagt på 
deigen og dryss over resten av 
kanelen.

• Dryss til slutt over perlesukker 
og hakkede mandler.

• Stek eplekaken midt i ovnen 
ved 220°C i 30 - 35 minutter.

• Avkjøl kaken før du skjærer den 
i ruter rett før servering.

• Denne oppskriften gir ca. 12 
biter om ovennevnte 
formstørrelse brukes. 

3- Grove eplemuffins
Kjempegode og grove muffins med 
epler som du kan ha til frokost, som 
turmat, til lunsj eller når du måtte ha 
lyst på noe godt og mettende. 
Eplemuffins kan gjerne fryses. Gode 
matmuffins til matpakken.

Ingredienser:
• 3 stk egg
• 1½ dl sukker
• 2 dl sammalt hvete, fin
• 2 dl hvetemel
• 2 dl havregryn
• 3 ts bakepulver
• 1 ts vaniljesukker
• 2 ts malt kanel
• 2 dl valnøttkjerner
• 3 dl kesam original
• 2 dl solsikkeolje
• 2 stk raspet eple
• 2 stk eple skåret i biter

krem til. Bak flere og putt i 
fryseren, så har du når det 
dukker opp gjester.

Ingredienser:
• 4 stk eple
• 2 stk egg
• 150 g sukker
• 50 g smeltet smør
• ¾ dl melk
• 150 g hvetemel
• 1 ts bakepulver
• 2 ts malt kanel
• 2 ss perlesukker
• 50 g hakkede mandler

Fremgangsmåte:
• Skrell eplene og ta ut 

kjernehusene. Skjær eplene 
i båter og legg dem i kaldt 
vann - gjerne med litt 
sitronsaft.

4
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THE GREEN WAY 
TO GROWTH

THE GREEN WAY 
TO GROWTH

ALT I SPECIALMASKINER TIL

GARTNERI OG PLANTESKOLER

Jordbearbejdning i

1, 2 eller 3 bedsystem

Egeskovvej 10 • 8700 Horsens • Tlf. +45 7578 2230 • www.ysm.dk
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Blomsterbil
MAN TGL 8.180, 2011 modell  

• 7.490 kg totalvekt  
• Kilometerstand 240.000.  

• Varme, bakløfter, ryggekamera
• Alle servicer hos merkeverksted 

• EU godkjent april 2018.  
• Skap innvendig 6.30 x 2,45 – høyde 2,40 m.  

• Plass til 17 cc.
• Pris: 148.000 eks. reg. avg. 

Kontakt: Øistein Larsen, mobil 93 45 95 55

Til minne

sine kollegaer. Noe som for eksempel kom til uttrykk ved at alle 
kun var lagret med fornavn på mobilen hans.

Magne var alltid ute etter forbedringer på alle plan; fra sorter og 
produksjonsteknikk til transport og omsetning. Han var aktiv 
innen næringens FoU, og ledet bl.a. arbeidet med å utarbeide en 
FoU strategiplan for veksthusgrønnsaker rundt årtusenskiftet.

Likeså stod landbruksrådgivingen sentralt. Både i arbeidet gjen-
nom gartnerlaget og personlig var han veldig opptatt av Jæren og 
Rennesøy forsøksringer. På den ene siden skulle man nytte kom-
petansen som fantes der, og på den andre side bidra til at rådgiv-
ningen fikk utvidet sin kompetanse – noe alle ville dra nytte av.

Magne så behovet, og var tidlig med i oppbyggingen av produsent-
samarbeidet på grønnsaker. Fra slutten av -80 tallet bidro han, 

Magne ble født inn i gartneryrket og kom tidlig med i familie-
bedriften på Eiganes ved Stavanger. Han utdannet seg til gartner 
på Dømmesmoen, og deretter gikk han og kona Ethel i gang med 
å bygge opp eget gartneri på Jåsund i Stavanger. Sammen utviklet 
de fra starten i 1967 et moderne gartneri på i overkant av 10.000 
m2, som de drev helt fram til Magnes død. På 70-tallet var det en 
del blomsterproduksjon i gartneriet, men det var agurk- og tomat-
produksjon som ble Magne og Ethels varemerke. Magne og Ethel 
fikk tre jenter, og sammen med barnebarna var de stadig innom i 
gartneriet. 

Magne vil alltid bli husket for sitt levende engasjement for 
næringen fra A til Å. Han var oppriktig og personlig interessert i 

sammen med konsulent Olav Syversens 
store innsats, til prodsentsamarbeide innen 
veksthusgrønnsaker. Dette arbeidet ble inn-
lemmet i det vi i dag kjenner som GPS. 
Magne var aktiv både i styringsgruppa for 
tomat og agurk helt fra begynnelsen og fram 
til 2008-2009.

Magna Haga var leder av Jæren Gartner-
lag fra 1993 til 2009, og senere også leder 
i det nye Rogaland Gartnerlag. Han var en 
tydelig og sentral person både før og etter 
sammenslåingen av de tre gartnerlagene i 
Rogaland. På 80- og 90 tallet var han sen-
tral i de årlige Veksthusdagene som kom-
binerte fag- og næringspolitikk. Magne 
var aldri redd får å gjøre sine meninger 
kjent, og du trengte ikke å tvile på hva 
Magne mente. Han hadde en stor kon-
taktflate, også politisk, som han aktivt 
benyttet til beste for fellsskapet.

Også sentralt tok Magne ansvar og stilte 
seg til disposisjon.

Han var i en periode NGFs representant i 
importådet. Det er nok likevel som leder av 
NGFs grønnsakseksjon (grønnsaksutvalg), 
og med det medlem i NGFs hovedstyre han 
huskes best. Dette var næringspolitiske 
aktive år med WTO forhandlinger, fastset-
telse av tollsatser og EU-avstemming. Det 

Magne Haga 
Ved Magne Hagas bortgang 6. august i år har norsk gartnernæring mistet en 
dyktig gartner og en tydelig og markant talsperson. Magne ble 79 år gammel.

var mange store, viktige saker på hovedsty-
rets bord, og Magne målbar sine meninger 
klart og tydelig til beste for norske grønn-
saksprodusenter.

Ethel og Magne var ikke så opptatt av 
ferier i forstand av å koble helt ut det daglige. 
Fagturene med Jæren Garnerlag som de fikk 
med seg hvert eneste år, var kanskje den beste 
formen for ferie. Det var hyggelig samvær 
med kollegaer, og gav faglig påfyll.

Magne Haga var Roseridder, og i 2002 
mottok han NGFs hederstegn Gullnålen 

for sitt store arbeide og engasjement for 
næringen.

Vi vil ved Magnes bortgang minnes en 
næringens mann. 

En god kollega med med stort hjerte og 
omtanke, og meningers mot. En dyktig 
gartner og organisasjonsmann.

Våre tanker går til Ethel, barn og barne-
barn. 

På vegne av Norsk Gartnerforbund
Bjørnar Bjelland

 

 

KLAVENES GÅRD & GARTNERI AS 
PRODUSENT AV NORSKE GRØNNSAKER 

Veksthusansvarlig 

På Klavenes Gård & Gartneri AS i Re har vi dyrket grønnsaker for norske 
husholdninger siden 1954. Våre seksti år med grønnsaksdyrking har gitt 
oss kunnskap og erfaringer til å få fram det beste i maten vi dyrker. Ved 
vår moderne veksthusproduksjon har vi hjelp av 15-20 sesongansatte, 
utenlandske arbeidstakere. Tredje generasjon har nylig tatt over driften, 
og vi søker nå en person som kan bistå daglig leder i arbeidet med 
administrasjon og daglig drift av gartneriet i 100 % stilling. 

Vi trenger deg som: 
• Har leder- og organiseringsevne (i rollen mellom daglig leder og medarbeidere)  
• Er imøtekommende, positiv og trygg på å ta ansvar 
• Kan tilpasse deg, men også liker å vise initiativ  
• Vil være en aktiv medarbeider i veksthusene 
• Er personlig interessert i grønt, teknikk og driftsarbeid 

 
Kvalifikasjoner: 
• Teoretisk kunnskap/ gartnerskole eller annen relevant utdannelse  
• Praktisk erfaring fra arbeid i gartneri/ veksthus/ tilsvarende, gjerne også innen logistikk 
• Teknisk innsikt 
• Sertifikat kl. B 
• Gode norsk-kunnskaper muntlig og skriftlig 

 
Vi tilbyr: 
• Et grønt miljø i en innovativ bedrift som produserer rene matvarer 
• Ordnede arbeidsforhold, med opplæring og veiledning  
• Mulighet for egenutvikling og kompetansebygging 
• En trivelig arbeidsplass i nye og moderne lokaler 
• Bolig kan skaffes 
 
For mer informasjon: 
Spørsmål kan rettes til post@klavenesgartneri.no  
Besøk gjerne vår hjemmeside www.klavenesgartneri.no  
 
Søknadsfrist: 
15/10-2018  Søknad og CV sendes snarest på e-post til post@klavenesgartneri.no  
 

 



Returadresse
Norges Gartnerforbund
Schweigaardsgt. 34 F
0191 OSLO

Introduksjon av spennende  
nyheter innen stiklingformert  
Petunia og Calibrachoa

Petunia Hybrida Dekko Star Coral

Besøk oss  

på Gartner 2018

23-24 oktober  

i Lillestrøm

Nye farger i Calibrachoa Callie®

Callie® Star Orange Callie® Pink with Eye Imp.Callie® Coral

Nye farger i Petunia Sanguna® Patio

Sanguna®  
Patio White

Sanguna®  
Patio Light  
Blue Imp.

Sanguna®  
Patio Radiant  
Dark Blue

Sanguna® Rose Vein Sanguna® White Sanguna® Rose Vein

Nye farger i Petunia Sanguna®

Sanguna® Rose Sanguna® Radiant Dark Blue Sanguna® Deep Lavender Vein

Blomsterringen Engros AS
Adresse:
Sanitetsveien 15
2013 Skjetten

Telefon: 67 98 14 00

E-post: ungplanter@blomsterringen.no 
Webadresse: www.blomsterringen.no


