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LEDER

Gode på smittevern

Regelverket rundt smittevern har vært kilde til stor frustra-
sjon for grøntnæringen – både fordi det har vært vanskelig 
å tolke, og fordi det har vært gjentatte endringer underveis 
så langt i pandemien. Derfor er det ekstra gledelig når 
Arbeidstilsynet går ut med en pressemelding og skryter av 
grøntnæringens håndtering av situasjonen. Under over-
skriften «Grøntnæringen i landbruket tar smittevern på 
alvor», kan vi lese at Arbeidstilsynet har gjennomført godt 
over 300 kontroller i landbruket, hvorav majoriteten i 
grøntnæringen, og bare funnet brudd på reglene for smit-
tevern i 16 % av tilfellene. «Det tyder på at bransjen jobber 
godt for å forebygge koronasmitte på arbeidsplassene», skri-
ver de i pressemeldingen. Til sammenligning ble det funnet 
nesten dobbelt så mange brudd på regelverket da bygge- og 
anleggsvirksomheter, varehandel og industri ble kontrollert 
(29%). 

Arbeidstilsynet har undersøkt om virksomhetene følger 
regelverket for smittevern generelt, og spesielt om innkvar-
teringen som arbeidsgiverne tilbyr, oppfyller kravene til 
smittevern og øvrige krav. 

Med tanke på den situasjonen som har vært, med tusen-
vis av arbeidstakere fra mange ulike land, kaotiske forhold 
og gartnere som knapt har sovet en full natt siden mars i 
fjor, er det helt utrolig at det ikke ble funnet brudd på regel-
verket i mer enn hver sjette kontroll. Faktisk litt mindre 
enn hver sjette kontroll.

Det er selvsagt ikke så rent lite egeninteresse i å holde 
bedriften smittefri, og de aller fleste gartnerne har 
sannsynligvis innført rutiner og interne regler som langt 
overgår kravene fra Arbeidstilsynet. Når man omsider har 

fått tak i noen arbeidstakere til gården, etter store mengder 
papirarbeid, stress og usikkerhet, er et smitteutbrudd det 
siste man vil ha. Det har derfor neppe stått på viljen til å 
holde seg innenfor de kravene Arbeidstilsynet stiller. Et 
annet utslag av dette er at det så vidt vi kjenner til knapt har 
vært smitteutbrudd på gartnerier i denne perioden, til tross 
for at det har vært arbeidstakere fra mange land, også fra 
land med høyere smittetrykk enn det vi har hatt i Norge i 
samme periode. 

Innkvartering ble kontrollert i 213 tilsyn, med regel-
verksbrudd i 11 prosent av tilsynene. Det ble blant annet 
funnet innkvarteringer som var tatt i bruk uten at arbeids-
giver hadde søkt om nødvendig forhåndsgodkjenning eller 
forhåndsgodkjenninger som Arbeidstilsynet hadde innvil-
get på feil grunnlag. Andre brudd dreide seg om standarden 
på innkvarteringen. I noen av tilsynene fant de for eksem-
pel at arbeidstakerne ikke hadde god nok tilgang til bad og 
toalett. I noen få saker fant de også at standarden på inn-
kvarteringen var svært mangelfull. Arbeidstilsynet har så 
langt vedtatt tre overtredelsesgebyr, mens det i seks tilsyn 
har blitt vedtatt stans på grunn av overhengende fare. De 
fleste reaksjonene kan knyttes til innkvartering. Ved krav 
om stans må arbeidsgiver dokumentere at faren for smitte 
ikke lenger er til stede før de kan fortsette.

Utover høsten vil Arbeidstilsynet i større grad fokusere på 
om virksomhetene har overholdt bestemmelsene om min-
stelønn og arbeidstid gjennom sesongen. Så får vi håpe og 
tro at de aller fleste gartnere har sitt på det tørre her også.

Dag Eivind Gangås
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GY FOR 100 ÅR SIDEN

Artikkelen er hentet fra Norsk Gartnerforenings Tidsskrift 15. september 1921

Norske varer
Nu mere end tidligere tales og skrives der 
saa meget om at kjøpe norske varer for at 
ophjælpe den norske industri og det nor-
ske landbruk. For det er jo i mange 
tilfælde nærmest latterlig at gaa til utlan-
det for at dække sit behov baade av det 
ene og det andet.

Hvordan er det nu med vort eget fag 
og hvordan er det med gartnerne i den 
retning? Sandelig ikke som det skal 
være. Vistnok er det saa, at vi i mange 
retninger endnu er avhængig av utlan-

det, men bruken av norske varer ogsaa 
inden gartneriet bør bli almindeligere 
end hittil. F. eks. planteskoleprodukter. 
Der er jo hver vaar og høst en import, 
som ikke hører nogen sted hjemme; der 
importeres f. eks. tusenvis av jordbær-
planter, mængder av de mest alminde-
lige busker og trær og av stauder. Plan-
teskolen vil mere end gjerne lægge sig 
mere efter prydbusker, dersom der var 
større avsætning for dem og vil utvil-
somt kunne sælge dem likesaa billig, 

som de indførste, hvis bare vore anlægs-
gartnere vilde gjøre sine indkjøp her i 
landet og ikke utenlands. Og stauder f. 
eks., er vi overbevist om, at de inden-
landske leverandører kan levere bedre 
end utlandet, naar man tar alt i betragt-
ning. Hvor mange ganger er ikke stau-
derne om vaaren kommet frem i en alt 
andet end god forfatning efter den 
lange reis?

Artikkelen er forkortet. Red.

JACK FOGED A/S

TOTAL LEVERANDØR

DRIVHUS • GARDINER • BORD • RENDESYSTEM • VARME

Hammergårdsvej 20 - 8983 Gjerlev 
Tlf : +45 86 24 58 83
rw@dansk-gartneri-montage.dk



Grofondet:

Vil hjelpe 
flere 

gartnere
I disse dager har Grofondet 
første gjennomgang av de 

innsendte søknadene for 
høstens tildeling av 

forskningsmidler, der 
søknadsfristen gikk ut 

9. september. Men allerede 
14. januar er det ny frist. 

Torbjørn Billing, daglig leder 
i Grofondet, oppfordrer 

spesielt gartnere til å søke.

Tekst og foto: Dag Eivind Gangås

 -Vi vil gjerne ha fl ere gode 
prosjekter fra gartnere, sier 

Torbjørn Billing, daglig 
leder i Grofondet.
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-Det er ikke det at vi ikke ønsker søknader 
fra FoU-miljøene, tvert imot, men de er 
som regel flinke til å søke etter midler. Det 
er en viktig del av jobben deres. For gart-
nere, potetbønder og frukt- og bærprodu-
senter sitter det litt lengre inn å søke, sam-
tidig som det gjerne er de som ser best hva 
det er behov for. Det er de som står i det 
praktiske og kjenner hvor skoen trykker, 
fastslår Billing.

GROFONDET
Grofondet er et fond på ca. 150 millioner 
kroner, noe som frembringer rundt 10 
millioner kroner årlig til forskjellige pro-
sjekter innen grøntsektoren. Fondet ble 
opprettet av Gartnerhallen SA, BAMA 
Eiendom AS og NorgesGruppen ASA i 
2017, med midler som blant annet kom 
fra eiendomssalg. Siden den gang har de 
hatt 11 søknadsrunder, med til sammen 
169 søknader. 

STORT OG SMÅTT
Av disse har 41 prosjekter fått støtte på til 
sammen 51 millioner kroner.  Noen er 
helt enkle, relativt små prosjekter til noen 
titalls tusen, mens andre er svære prosjek-
ter som går over mange år og koster mange 
millioner. I de sistnevnte tilfellene er mid-
lene fra Grofondet gjerne en del av grunn-
finansieringen som kan utløse offentlige 
midler.

-Vi har for eksempel en bringebærpro-
dusent som hadde en idé for å gjøre 
plukkingen enklere. Plukkeren har da et 
slags belte rundt livet der han eller hun 
kan sette kurvene, og på den måten korte 
ned avstanden for armbevegelsen. I den 
andre enden har vi prosjekter som «Leve-
ler», der hensikten er å få ulike redskaper 
til å «snakke sammen» gjennom bruk av 
sensorer. Dette prosjektet begynner å bli 
nokså stort, og går nå inn i et enda større 
prosjekt som heter «Tracker», som er et 
verktøy som måler innsatsfaktorer og 

knytter dokumentasjon i produksjonen til 
den enkelte plante, forklarer Billing, og 
legger til at begge disse prosjektene ble satt 
i gang av produsenter med en konkret 
utfordring de hadde en god idé for å løse.

MÅLSETTING
I grove trekk er målet for Grofondet fram 
mot 2030 å bidra til økt verdiskaping fra 
grøntproduksjonen på en bærekraftig 
måte, bidra til økt forbruk av norsk frukt, 
bær, grønnsaker og poteter, og å øke syn-
liggjøringen av verdikjedens rolle for sam-
funnet og bioøkonomien. 

Omtrent halvparten av midlene deles ut 
til FoU, inkludert doktorgradsstipendia-
ter. Ca. 40 prosent til utviklingsprosjekter 
initiert i verdikjeden (produsenter, produ-
sentsamarbeid, pakkerier, grossister, detal-
jister) inklusiv veiledning, rådgivning og 
nettverksbygging. Resten, omtrent 10 pro-
sent, går til kompetanseheving. Kompe-
tanseheving er stipender til relevant utdan-
ning ved anerkjente studiesteder eller i 
samarbeid med forskningsinstitusjo-
ner,  eller til etterutdanning  innen verdi-
kjeden for frukt og grønt. Dette betyr at 
de kan gi støtte til såpass ulike ting som 
Tomatfestivalen på Rennesøy, sortsutvik-
ling i jordbær, alternative vekstmedier og 
avansert teknologi. Det gis imidlertid ikke 
støtte til rene investeringer.

RISIKOVILLIG
-Vi har også lagt oss på en linje der vi er 
noe mer risikovillig enn det de offentlige 
instansene gjerne er. I alle fall i de tilfellene 
der vi ser at verdien av å lykkes kan være 
veldig stor, sier Billing.

Det gis bare støtte til profesjonelle aktø-
rer i næringen, enten innen forskningsmil-
jøer eller bedrifter, selskaper og forenin-
ger/organisasjoner hvor deltagere fra 
verdikjeden (NorgesGruppen, BAMA 
eller Gartnerhallen) er tilknyttet/involvert 
i prosjektet. 

SLIK GÅR MAN FREM
Man opprette en brukerprofil inne på 
www.grofondet.no, med navn, e-post og 
organisasjonsnummer. Når du har gjort 
det vil få tilgang til «Min side» hvor søkna-
der og rapporteringer vil lagres. Dette er 
helt ufarlig, og ingen vil se hva man legger 
inn her før man eventuelt trykker på 
«send». Det vil si at man kan jobbe med 
søknaden inne på «min side» så lenge man 
vil. Det er også mulig å få hjelp, råd og tips 
underveis i prosessen.

FÅR HJELP
Det er heller ikke slik at man automatisk 
blir avvist selv om man leverer en «dårlig» 
eller ufullstendig søknad. Dersom innstil-
lingsrådet - altså de som siler ut aktuelle 
søknader - ser et potensiale i prosjektet, 
hjelper de søkeren videre. Innstillingsrådet 
består av Harald Osa, BAMA. Ellen-Mar-
grethe Hovland, Gartnerhallen, Pål 
Westby, NorgesGruppen, og Torbjørn Bil-
ling. 

Når innstillingsrådet har plukket ut de 
prosjektene de vurderer som aktuelle kan-
didater, blir disse vurdert av Grofondets 
styre, som består av styreledere og direktø-
rer i eierselskapene.

Dersom søknaden ikke går igjennom, 
er det fullt mulig å søke igjen til neste 
runde, og det er mange som søker flere 
ganger. Vanligvis kommer det inn et 
sted mellom 10 og 15 søknader til hver 
runde, og ved siste tildelingsrunde nå 
var det hele 7 prosjekter som fikk støtte. 
Men dette varierer fra gang til gang ut 
ifra hvor mange gode søknader som 
kommer inn.

-Så har du en god idé for hvordan du 
for eksempel kan forenkle arbeidsoppga-
ver, øke lønnsomheten eller kompetan-
sen i egen bedrift, men trenger støtte til 
å få satt idéen ut i livet, da kan vi kan-
skje hjelpe deg på vei, tipser Torbjørn 
Billing. 



FANTASTISK PRESTASJONSEVNE MED HØY ERGONOMI

IMPORTØR: FAGKUNNSKAP  |  SERVICE   |   DELELAGER  |  INNBYTTE  |  FINANSIERING

PRISVINNENDE INGENIØRKUNST

En suveren motorsagpakke bestående av Cramers 
nyeste 1,5 KW motorsag (82CS15), 82V batteri 
(82V220G) og batterilader (82C1G). Motorsagen 
kombinerer fantastisk presta sjons evne med høy 
ergonomi. 82CS15  minimerer skadelige avgasser, 
lydnivå og  vibra sjoner, takket være batteridrift og 
pris vinnende ingeniørkunst med brukeren i fokus. 

En effektiv og vedlikeholdsfri stangsag som 
minimerer skadelige avgasser, lydnivå og 
vibra sjoner, takket være batteridrift og pris-
vinnende ingeniørkunst. Her får du topp ytelse 
uten bruk av bensin. Teleskopisk stang gjør at 
du kan jobbe trygt fra bakkenivå. BasicAssist 
bæresystem er inkludert. Tillegg for lader og 
batteri. Priser fra 990,- og 2190,-.

En kort stangsag/skogryddesag, med 
samme design og ytelse som 82PST. 
Den eneste forskjellen er lengden og 
vekten. BasicAssist bæresytem er 
inkludert. Tillegg for lader og batteri. 
Priser fra 990,- og 2190,-.

 

Motorsag 82CS15
Inkl. batteri og lader

6.490,-

PAKKE-
PRIS

 

Stangsag 82PST

6.290,-

82V

 

Stangsag 82PS

4.990,-

82V

Se alle Cramer 82V produkter på cramertools.no

+

BERE1570_Cramer_Annonse_210x297_Gartneryrket_2-21.indd   1 03.02.2021   13:26
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Markdag på Apelsvoll
Det mangler ikke utfordringer for gartnernæringen. Vi kan nevne klimaendringer med mer nedbør vår og 
høst, færre sprøytemidler, arbeidskraft, og vi kan også ta med jordpakking. -Alle disse utfordringene kan 

langt på vei løses med teknologi, som roboter, droner, sensorer og presisjonsdyrking, sa Elisabeth Morthen, 
adm.dir. i Gartnerhallen, da hun åpnet andre dag av den årlige Markdagen på Apelsvoll.

Tekst og foto: Dag Eivind Gangås

Presisjonslandbruk og robotisering er 
blant de mange prosjektene det jobbes 
med i NIBIO, og det ble da også presen-
tert i det videre programmet utover 
dagen. Denne gang var det Kjersti Balke 
Hveem fra Senter for presisjonsjordbruk 
i NIBIO som viste en demonstrasjon av 
sensorer for presisjonsdyrking av korn, 
og snakket om hvordan denne teknolo-
gien kan brukes i radkulturer. Vi satser 
på en sak om dette temaet i et kom-
mende nummer av GY.

En annen høyaktuell utfordring er å finne 
gode alternativer til torv som vekstmedium. 
Krzysztof Kusnierek og Tomasz Woznicki fra 

Det var godt oppmøte på Apelsvoll, nesten på høyde med før pandemien.

Elisabeth Morthen, adm.dir. i Gartnerhallen ønsket seg raske resultater fra forskningsmiljøene, 
da hun åpnet andre dag av markvandringen.

BERE1570_Cramer_Annonse_210x297_Gartneryrket_2-21.indd   1 03.02.2021   13:26
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Kjersti Balke Hveem fra Senter for presisjonsjordbruk i NIBIO (Helt til venstre) fortalte 
om hvor lang de hadde kommet i sitt arbeid.

landbruks

Kontakt vår spesialist

Vegard Utgård
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Chouaib Harik, postdoktor ved NIBIO Apelsvoll 
kjørte en traktor lastet med sensorer, mens 
Hveem kommenterte.

Harik viser resultatene fra kjøringen til Mette 
Goul Thomsen.

En rekke sensorer er montert på taket av 
traktoren.

På lag med 
landbruket

Vi hjelper norske gartnerier og hagebruk med 
å forebygge skader. Sammen kombinerer vi 
erfaring og ekspertise, slik at du kan sikre 
deg, dine og alt som er ditt.

Som medlem av Norges Gartnerforbund
får du fordeler hos Gjensidige. Du får 10 % 
rabatt på driftsforsikringer som er direkte 
knyttet til gartneri- og hagevirksomheten din. 

Har du spørsmål om forsikring?
Ring oss på 915 03100 eller les mer på 
gjensidige.no/landbruk
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NIBIO fortalte om forsøkene de har hatt 
med ulike vekstsubstrat i potetproduksjon, 
hovedsakelig trefibre, og hvilke fordeler og 
ulemper de ulike substratene ga.

Etter lunsj kunne man velge mellom tre 
forskjellige markvandringer, med temaene 
bær, grønnsaker og urter, eller poteter. Vi 

fulgte Mette Goul Thomsen og Pia Hel-
toft til urte- og grønnsaksfeltene, der de 
fortalte om nye forsøk med urter for økt 
dyrehelse, ulike fangvekster til kulturer 
som purre, gulrot og brokkoli, løkpro-
sjekt, spisskål, og borgjødsling til gulrot 
ved ulik pH i jorden. 

Krzysztof Kusnierek og Tomasz Woznicki fra NIBIO fortalte om forsøkene de har hatt med ulike 
vekstsubstrat i potetproduksjon.

Mette Goul Thomsen (Bildet) og Pia Heltoft 
fortalte om nye forsøk med urter for økt 
dyrehelse, ulike fangvekster til kulturer som 
purre, gulrot og brokkoli, løkprosjekt, spisskål, 
og borgjødsling til gulrot ved ulik pH i jorden. Det ble diskutert lenge og grundig rundt fangvekster og jordbearbeiding ute på jordet.

Fra løkprosjektet.

Eng med honningurt, med humleranker og Apelsvoll i bakgrunnen.



Vi har det du 
trenger for å lykkes
Vi har et rikholdig utvalg av kvalitetsprodukter. Våre 
fageksperter hjelper deg med alt fra bestilling til 
rådgivning. Snakk med oss for gode råd og veiledning.

• Grønnsak- og krydderfrø
• Stikkløk
• Settepoteter
• Jordbærplanter
• Bringebærplanter
• Gjødsel til vanning og sprøyting
• Kjemisk plantevern

• Nyttedyr, Humlebol, luktfeller    
og luktstoff 
• Dyrkningssubstrater
• Duk- og dekkematerialer
• Emballasje
• Potter og brett
• Diverse produksjonstilbehør

Fe
rs

kv
an

n

NORGRO AS Sælidv. 44, 2322 Ridabu | Lier: Fruktvn. 9, 3402 Lier, tlf. 32 22 85 50
e-post: norgro@norgro.no, www.norgro.no
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Ustekveikja:
Tjen penger på FFR

Det kan være en god del penger å tjene på å gå inn på en avtale om kort utkobling av elektrisitet ved 
behov i sommerhalvåret. Det krever litt investering i det elektriske anlegget, men noen av de som gikk 
inn på avtalen 1. mai i år har allerede nedbetalt investeringene. -Hvis du har en produksjon som krever 
lys i sommerhalvåret kan dette absolutt være noe å vurdere, sier Roar Lyngstad fra Ustevkveikja Energi.

Tekst: Dag Eivind Gangås

-Vi har vært med siden ordningen åpnet i vår, og det har gått veldig greit. Når investeringene er nedbetalt om noen måneder, er resten inntekt. 
Vi trenger ikke gjøre noe, og vi får varsel i god tid før en eventuell utkobling, forklarer Jan Terje Vignes ved Lauvsnes Gartneri. Foto: Privat.

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
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Kraftsystemet i Norden har et stigende 
behov for fleksibilitet og det er behov 
for løsninger for å utforme sikker drift 
av det nordiske kraftsystemet. Mer for-
nybar kraftproduksjon og en tettere 
kobling mellom kraftsystemer utfordrer 
frekvensstabiliteten i det nordiske kraft-
systemet og krever hurtigere reserver for 
å kunne balansere systemet. Stor belast-
ning kan gi en liten økning i frekvensen, 
men en stor og kostbar slitasje på nett-
verket. De nordiske Sentralnettene har 
derfor innført Fast Frequency Reserve 
(FFR) som et nytt reserveprodukt for å 
utføre balansetjenester. FFR fungerer 
som en effektrespons som aktiveres i 
løpet av cirka ett sekund når systemfre-
kvensen synker under et bestemt nivå, 
for eksempel ved utfall av større produk-
sjonsenheter i systemet.

LAGT TIL RETTE FOR GARTNERIER
Gartnernes «hovedleverandør» på strøm, 
Ustekveikja Energi, tok utfordringen de 
fikk fra Statnett ved å skaffe til veie 
effekt som kunne tas ut i løpet av veldig 
kort tid, ned mot under 0,6 sekunder. 
De kan derfor tilby avtaler til gartnere 
som bruker en viss mengde strøm gjen-
nom sommerhalvåret. Det vil i praksis 
gjerne si tomat- og agurkprodusenter, 
eller blomsterprodusenter som har 
behov for lys også gjennom sommeren. 
Dager hvor solen skinner er forbruket 
noe mindre, men dager hvor det er over-
skyet er behovet betraktelig større. Gart-
neriene har ikke noen problemer med at 
lyset blir borte i noen sekunder. Varighe-
ten på utkoblingene er fra 5 til 30 sek-
under, og siden 1. mai i år har gartnerne 
foreløpig ikke hatt noen utkoblinger. 
Gjennomsnittlig forventede utkoblinger 
pr. år er fra 0-3 ganger. 

SEKS GARTNERE
Til nå har seks veksthusgartnerier blitt 
med på ordningen. De har totalt ca. 100 
mål veksthus som trenger lys gjennom 
døgnet. De har et samlet forbruk på ca. 
80 GWh/år De har lagt opp flere km 
med datakabel og elektronisk utstyr for 
å få dette prosjektet opp å gå. Ustekvei-
kja og utstyrsleverandøren har bygd opp 
et system for å håndtere kravene som 
Statnett har til utkoblingstider og doku-

mentasjon i etterkant at utstyret funge-
rer slik det skal.

-Det varierer veldig hvordan kostna-
dene blir for den enkelte gartner. Det 
kommer blant annet an på om anlegget 
er nytt eller gammelt, tekniske løsnin-
ger, og så videre. Til nå har investerin-
gene variert mellom 25.000 kr. og 
150.000 kr. Nedbetalingstiden varierer 
fra seks måneder til 2 år avhengig av 
strukturen i gartneriene. Når investerin-
gen er gjort er det ikke ytterligere kost-

nader eller arbeid med dette, forteller 
Lyngstad.

FÅR MELDING
Hver fredag sender Ustekveikja inn en 
anmelding/data til Statnett på forventet 
forbruk for alle seks gartneriene i uka 
som kommer. Det er det effektvolumet 
som gartneriene tilbyr av effekt i uka 
som kommer. Her nyttes værdata fra 
meteorologisk institutt både på tempe-
raturer, sol og skydekke for å treffe best 

LOG AS, Nedre Kalbakkvei 88, 1081 Oslo                       Tlf 815 20 100

Lutrasil Pro 19X 

-
-

-
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mulig på anmeldingen.
En time etter at data er sendt inn til 

Statnett får Lyngstad beskjed om anleg-
gene kan bli utkoblet i løpet av kom-
mende uke eller ikke.  Hvis anleggene da 

for eksempel skal kunne kobles ut på ons-
dag og torsdag, legger han inn en arme-
ring i datasystemet, slik at anleggene er 
klar for utkobling fra midnatt, natt til 
onsdag til midnatt, natt til fredag, og 

gartnerne får da varsel om dette. Det 
betyr ikke at strømmen nødvendigvis blir 
koblet ut i denne perioden, og det er slett 
ikke sikkert at man får en stans i løpet av 
året i det hele tatt. Og uansett om det blir 

Investeringskostnadene vil variere mye fra gartneri til gartneri. Lauvsnes Gartneri har et 
såpass nytt anlegg, at investeringskostnadene var relativt små. Foto: Privat.

-Det er plass til fl ere gartnere i denne 
ordningen, fastslår Roar Lyngstad fra 
Ustevkveikja Energi. Foto: Privat.

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

Vanningsmaskiner.
Pumper og styringer.

Dryppvanning fra Rivulis og Netafim.

Automatikk.

Tefen 

Gjødeslinjektorer.
Helautomatisk sektorkontroll!Helautomatisk sektorkontroll!

Vii  v a nn e rr  No r g e !V ii  v a nn e rr  No r g e !   



Gartneryrket nr 09/2021 17 

50359 Elceta

Tek her til å gjøre jobben, og det gikk 
helt smertefritt. Vi har et relativt nytt 
anlegg, så kostnadene ble ikke så store, 
og VekTek vet hva de holder på med. 
Med Ustekveikjas system går utkoblin-
gen faktisk på imponerende 0,56 sek-
under, godt under Statnetts krav på ett 
sekund. Vi har nok ikke tjent inn inves-
teringen riktig ennå, men det vil ikke ta 
veldig lang tid. Etter det vil det gi en 
pen inntjening. Det er ikke slik at vi blir 
rik av det, men det er absolutt verd å ta 
med seg, forteller Vignes, som er godt 
fornøyd med ordningen. 

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

FAST FREQUENCY RESERVES – FFR
FFR er en reserve som aktiveres svært raskt for å hindre frekvensfall under 49,0 Hz 
ved store feil i kraftsystemet. Nordiske systemoperatører har avtalt å anskaffe FFR i 
nasjonale prosesser for å sikre stabiliteten i det nordiske kraftsystemet. Statnett 
gjennomførte i 2020 et demonstrasjonsprosjekt for kjøp av FFR, og viderefører pro-
sjektet for 2021.

Bakgrunn
Frekvensstabiliteten i kraftsystemet er avhengig av roterende masse i synkrone mas-
kiner som er tilkoblet kraftnettet. Størstedelen av den roterende massen finnes i 
vannkraftverk og termiske kraftverk, og en mindre andel finnes i kraftforbruk.

Vindkraft bidrar ikke med roterende masse, da generatorene ikke er synkront ko-
blede til kraftnettet. Behovet for FFR er størst i situasjoner med lav last og produk-
sjon, kombinert med høy andel vindkraft og import.

Slike situasjoner forekommer først og fremst i sommerhalvåret, og aller mest i hy-
drologiske tørrår. Med økende overføringskapasitet ut av det nordiske synkronsyste-
met og økende andel vindkraftproduksjon i Norden øker utfordringene for system-
stabiliteten.

(I stedet for roterende masse brukes ofte begrep som rotasjonsenergi og inertia, eller 
rotasjonstreghet. Disse er ulike egenskaper, men de er tett knyttet til hverandre.)

Hvordan fungerer FFR?
FFR fungerer som en effektrespons som aktiveres i løpet av cirka ett sekund når sys-
temfrekvensen synker under et bestemt nivå. Ulike aktiveringsfrekvenser er mulige, fra 
49,5 Hz til 49,7 Hz. Ved valg av lav aktiveringsfrekvens må responsen leveres raskere for 
å oppnå den ønskede virkningen. Frekvensområdet for aktivering er så lavt at det ikke 
forekommer hvert år. Utløsning av effektresponsen forventes derfor å skje sjelden.

Den tekniske løsningen omfatter frekvensmåling, aktiveringsmekanisme og ef-
fektrespons, og kan leveres fra ulike teknologier. I et pilotprosjekt i 2018 testet Stat-
nett leveranse av FFR fra industri, pumpekraft og datasenter. 

Nordisk samarbeid
Nordiske systemoperatører avsluttet i 2017 en studie av forventede utfordringer på 
grunn av lav inertia, og ulike løsningsalternativ. Raske reserver ble vurdert å være en 
effektiv teknisk løsning, og den mest kostnadseffektive løsningen. Nordiske analyser 
estimerte et forventet nordisk behov for FFR i 2020 på inntil 300 MW fra mai til sep-
tember. Ansvaret for volumet er fordelt mellom systemoperatørene med en forde-
lingsnøkkel, og Statnetts andel i 2021 ble satt til 39% av det nordiske behovet. Ande-
len kan endres fra år til år.

Forpliktelsen er gitt av kraftsystemets behov til enhver tid. Behovet estimeres av et 
prognoseverktøy som vil brukes regelmessig for å beregne behovet de nærmeste da-
gene og timene.

Kilde:Statnett

utkobling eller ikke får gartneriene betalt 
for å stille effekten til rådighet.

-GÅTT VELDIG GREIT
En av gartnerne som slått til på denne 
muligheten er Jan Terje Vignes ved 
Lauvsnes Gartneri på Finnøy.

-Jeg har så langt ikke fått noen utkob-
ling på anlegget. Jeg har fått et par mel-
dinger om at det kan bli stans, uten at 
det faktisk har blitt det. Men skulle det 
bli en stans er det helt uproblematisk. 
Det dreier seg om en svært kort periode, 
så vi vil knapt merke det. Vi hadde Vek-
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Rovmidd mot 
mellus i julestjerne

Annichen Smith Eriksen

Forebyggende utsett av snylteveps 
(Encarsia formosa og Eretmocerus ere-
micus) har i mange år vært den vanlig-
ste strategien mot mellus i julestjerne. 
Men erfaringer fra blant annet agurk, 
har vist at rovmidd ser ut til å ha god 
effekt mot mellus.
Snyltevepsene er spesialister og virker 
bare på mellus, mens rovmidd mot 
mellus (Amblyseius swirskii, Amblyseius 
montdorensis og Amblydromalus limo-
nicus) spiser både mellus og trips. I 
julestjerne er det ofte også angrep av 
trips, så ved bruk av rovmidd får du 
dobbel effekt av pengene.
Snylteveps kan ikke overleve dersom 
det ikke er mellus på plantene. Rov-
midd har med matpakke (fòrings-
midd) og kan dermed etablere seg på 
plantene selv om det ikke er mellus i 
veksthuset når de settes ut. For å få 
god effekt, må rovmidd blåses ut fore-
byggende på alle hold med julestjerne. 
Rovmidden A. limonicus er ny på mar-
kedet i Norge i 2021 og kan ifølge 
produktinformasjonen jobbe ved 
temperaturer helt ned mot 13oC.

Nytt om integrert 
plantevern 

Sjekk gule limfeller regelmessig for å 
fi nne den første mellusa på julestjerne.
Foto: Annichen Smith Eriksen

Mange fordeler med fangvekster 
og blomsterstriper på vendeteig

Interessen for blomsterstriper i kornåkeren er stor, men flere potet 
og grønnsaksprodusenter har også fattet interessen. Et tiltak mange 

nyttedyr, og befolkningen generelt, setter stor pris på.

Tekst: Kari Bysveen, NLR Innlandet

Kulturplanter på vendeteigen gir sjeldent 
god salgsvare, og er rett og slett uaktuelt 
for mange. Noen steder må maskin og 
utstyr kjøres og snus, og kasser lagres og 
lesses. Derfor har flere fattet interesse for å 
så ulike vekster på vendeteigen. Tiltaket 
lønnes sjeldent med tilskudd, men produ-
senter som har prøvd dette, synes at avlin-
gene året etter er bedre på vendeteigen enn 
om de ikke hadde hatt fangvekster der. 

NLR Innlandet prøver i samarbeid med 
produsentene ulike arter og blandinger. 
Hvilke kan være fryd for pollinerende 
insekter og øyet ei stund, og hvilke arter 
tåler å bli kjørt over. Og ikke minst – hvilke 
arter og blandinger, greier å stoppe ev 
avrenning av jord etter høsting. På et av 
feltene fikk det testa seg da det kom 70 
mm i løpet av et døgn. Kommer styrtreg-
net rett etter setting/planting vil det være 
vanskelig å stoppe erosjonen helt, men vi 
kan prøve å redusere med å bruke arter 
som etablerer seg raskt.  Blandingene som 
finnes i handelen kan fungere bra. Om 

På Toten har noen kålrotprodusenter sådd 
blomsterblanding i vatningsgata. Foto: Eva Gihle.

Ved svartelvas bredder prøves ulike blandinger som fangvekst og blomsterstripe på vendeteig. 
Foto: Kari Bysveen.

blandinga ikke inneholder raigras, er det 
aktuelt å blande inn litt av dette, da grasar-
tenes tette knipperøtter gir god bæreevne. 
Ellers avhenger artsvalget av hvilke plante-
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Hva betyr brudd i 
jordbruksforhandlingene 
for investeringsstøtte 
hos IN og Enova?
I år ble det dessverre brudd i jordbruks-
forhandlingene. Dette førte til at statens 
tilbud ble stående. Det er flere vesentlige 
forskjeller mellom jordbrukets krav og 
statens tilbud, men vi vil her kun foku-
sere på de delene som har innvirkning på 
mulighetene for investeringstilskudd. I 
jordbrukets krav var grøntsatsingen vide-
reført med øremerking av midler i IBU-
programmet hos IN på 120 mill kr. Selve 
IBU-bevilgningen ble foreslått å øke med 
70,5 mill. kr til 735 mill. kr, mens den i 
statens tilbud ble satt til 679,5 (en økning 
på 15 millioner). Støtte til grøntsektoren 
i IBU-programmet utgår i statens tilbud 
og grøntnæringen/veksthusnæringen 
henvises til Verdiskapningsprogrammet 
for Fornybar Energi (VPK). I statens til-
bud øker bevilgningen her med 15 mill 
kr til 112 mill kr. I jordbrukets krav ble 
det foreslått å holde summen uendret 
med henvisning til et annet forslag om å 
tilføre jordbruket 100 mill kr fra Enova. 
Mulighetene for å søke tilskudd til ulike 
investeringer er for 2022 derfor dessverre 
svært begrenset. Dette bør ikke stoppe 
dere som vurderer å sende søknad. Det er 
best å prøve systemet og finne argumen-
ter som berettiger støtte innenfor de ram-
mene som er satt. Det er også verdt å 
merke seg at Enova har et program for 
tematiske satsinger hvor fristen 1. desem-
ber gir muligheter for støtte til utfasing av 
fossil energi. Mer om dette her: https://
www.enova.no/bedrift/industri-og-anlegg/
klima--og-energisatsinger-i-industrien/
NGF jobber videre opp mot LMD, IN 
og avtalepartene for å belyse problemstil-
lingen og for å posisjonere grøntnæringen 
i jordbruksoppgjøret 2022. 

Vil du vite mer om energibruk, gå inn på 
nettstedet www.ngfenergi.no

Kontaktperson på energispørsmål i NGF er 
Martin Knoop martin.knoop@
gartnerforbundet.no

Energihjørnet
Aktuelt stoff fra NGFs arbeid med  energispørsmål i veksthus

vernmidler som skal brukes, og hvilke kul-
turer du dyrker, så oppformering av enkelte 
sjukdommer ikke blir unødvendig. 

BEDRE ENN INGENTING
Systemforsøka ved Apelsvoll viser at det er 
viktig at det er noe som stopper overflateav-
renninga, da dette inneholder mer fosfor, 
enn vannet som renner ut i grøftesystemet. 
Det er bedre at det er vekster mot vatn over 
vinteren, enn at jorda ligger svart. Etter 
høsting av potet og grønnsaker hvor det 
kjøres hjul i hjul, slemmes jordoverflata til, 
og overflateavrenninga blir stor. Fangvek-
ster på vendeteigen kan redusere dette en 
del. For store skal imidlertid ikke vekstene 
bli, da dette kan gi næringsavrenning når 
plantene fryser og cellene sprenges. Fang-
vekster på vendeteig er nok ikke like effek-
tivt som grasdekt sone mot vatn – følgelig 
heller ingen tilskudd for dette tiltaket – 
men det er bedre enn ingenting. 

BLOMMER
Benyttes vekster med blomstring i en len-
gre periode, kan det gis tilskudd som pol-
linatorsone. Det stilles ulike krav om 
avstand til vatn for ulike plantevernmidler, 
så dette må også sette en føring for hva du 
sår. (Spør landbrukskontoret ditt om 
dette, da det er noe ulik praksis rundt 
omkring). 

På Toten har noen kålrotprodusenter 
sådd blomsterstriper i vatningsgata. Med 
tanke på nyttedyr slik som blomsterfluer, 
snylteveps og løpebiller, er dette et enda 

bedre tiltak, da det jo alltids vil finnes en 
og anna blomme i åkerkanten. Det forut-
settes da at bom/dyser kan stenges av over 
denne gata ved ev skadedyrsprøyting. 

I skrivende stund begynner mange av 
pollinatorsonene i korn å bli avblomstre, 
mens de som står på vendeteigen i potet og 
grønnsaker, blomstrer fortsatt noen uker 
til.  Dette er bra, fordi bl.a. humledron-
ningene trenger pollen og nektar sent i 
sesongen for å bli tjukke og digre før de 
går til vinteropplag. 

Prosjektet er finansiert av Statsforvalte-
ren i Innlandet, samt Grøntsatsningsmid-
lene i NLR. 

Blommmene har gjort nytta si lenge. Under 
høsting sørger de for grunnere hjulspor. 
Foto: Kari Bysveen.

Potetene er gjort klar til høsting, men blomstene gjør nytta si ei stund til enda. Under høsting 
sørger de for grunnere hjulspor. Foto: Kari Bysveen.
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Med sitt intelligente helautomatiske system sørger kjelen for en trygg og økonomisk drift.
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Tekst: Dmitry Kechasov, NIBIO

I områder med intensiv veksthusproduksjon og landbruk er det ofte et overskudd av 
organiske næringsstoffer. Bruk av organiske næringsstoffer til produksjon av veksthus-

grønnsaker i resirkulert vanningsanlegg reduserer utslipp av næringsstoffer.

Øker vekt, 
men reduserer smakskvalitet

Tomatgjødsel basert på flytende biorest:

En av de potensielle kildene til organisk 
gjødsel for hydroponisk produksjon er 
organisk avfall fra husdyr. Ifølge FAO er 
verdens produksjon av nitrogen i husdyr-
gjødsel 125 milliarder tonn, hvor kun 
30% kan bli samlet og gjenbrukt. Men 
selv den mengden kan erstatte all verdens 
forbruk av syntetisk nitrogengjødsel (11 
million tonn, FAO, 2019, http://www.
fao.org/faostat/). 

Formålet av denne studien var å under-
søke effekten av gjødsel basert på flytende 
biorest fra biogass-produksjon fra svin-
gjødsel, på utvikling og fruktkvalitet for 
tomat i veksthus. 
• Smaks kvalitet og produksjon av tomat 

dyrket på biorest-basert gjødsel (Lt 0.5 ± 
0.2 mS∙cm-1) ble sammenlignet med 
tomater dyrket på mineralsk gjødsel med 
lavt Lt (0.4 ± 0.2 mS∙cm-1) og høy Lt (3.8 
± 0.6 mS∙cm-1). Mineralsk gjødsling med 
lav Lt hadde samme kjemisk sammenset-
ning av gjødselvann som biorestbasert 
gjødsel. Begge to behandlinger hadde en 
bioreaktor inkludert i resirkuleringsan-
legg. Mineralsk gjødsling med høy Lt 
hadde kjemisk sammensetting som van-
lig tomatgjødsling i norsk veksthus og ble 
brukt som en positiv kontroll.

• Det ble undersøkt hvordan forskjellige typer 
av gjødsling påvirker fruktvekt på tomat

• Det ble undersøkt forskjellen i planteut-
vikling og biomassedistribusjon mellom 
tomatplanter dyrket på forskjellig gjødsel

• Det ble undersøkt hvordan forskjellige 
gjødsel påvirker rot-metabolisme ved sam-
mensetnings-analyserer av vedvev-væske.

RESIRKULERING OG NITRIFISERING
Flytende biorest er mye brukt som gjød-
sel på friland, men det er nesten ikke 
brukt i veksthusproduksjon. Flytende 
biorest har høy konsentrasjon av nitrogen 
og kalium. Det er problematisk at nesten 
alt nitrogen er i ammoniumform, som 
kan være giftig for planter ved høy kon-
sentrasjon. I tillegg har den høyt pH (pga 

ammonium), lite fosfor og relativ mye 
salt. Når bioresten er spredt på friland er 
ammonium konvertert med nitrifise-
rende mikroorganismer til nitrat som tas 
opp av planter. I lukket hydroponisk sys-
tem finnes det ingen jord eller nitrifise-
rende bakerier, så disse mikroorganis-
mene måtte tilsettes. For å promotere 
vekst av mikroorganismer kan man inte-

Figur 1. Skjematisk illustrasjon av resirkuleringsanlegg. Gjødselvann er lokalisert i en stor 
beholder (bioreaktor eller en tønne) og ble transportert gravimetrisk i hver av 5 dyrkingstønner. 
Gjødselvannet fra dyrkingstønner er pumpet opp i dyrkingsbokser og sprøytet på røtter. Plantene 
er satt i steinullkuber, plassert i plastkurver med lecakuler. Ubrukt gjødselvann er samlet i 
dyrkingstønnen gjennom slukkerør. Gjødselvann fra 5 dyrkingstønner er samlet i et rør og 
pumpet opp i bioreaktor.
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grere en bioreaktor. Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) ble 
utviklet i Norge på 80-90 tallet og sørger på at mikroorganis-
mer får tilgang til ammonium, oksygen og karbon. Den funge-
rer også som et mekanisk filter og feller ned partikler som kan 
tette vannrør. Se hele resirkuleringssystem på Figur 1. For å 
kompensere for manglende næringsstoffer (sulfat, fosfat), ble 
noen av disse supplert gjennom mineralske salter. pH ble regu-
lert med nitratsyre.

Tomatplantene (Solanum lycopersicum var. Dometica) ble dyrket 
i fem måneder, fra september til januar, i veksthus ved NIBIO Sær-
heim (Klepp stasjon, Rogaland). Flytende biorest ble hentet fra 
Jæren Biogass AS. Gjødsel ble tilsatt to ganger i uka, basert på 
nitratnivå. Vi gjorte analyser av ionisk sammensetning og målte 

pH, ledetall (Lt), og temperatur av gjødselvann, hver uke. Smaken 
av tomatfruktene ble kvantifisert ved å måle tetthet, sukker- og 
syreinnhold. Tomatbiomassen ble tørket og veiet for å kalkulere 
biomasse-distribusjon. Ionisk sammensetning av blader, frukt, ved-
vev-væske og gjødselvann ble målt med hjelp av ion-kromatografi. 
Metabolske analyser av vedvev-væske ble utført ved Universitet i 
Stavanger ved hjelp av gass kromatografi-masspektrometri.

LAVERE BIOMASSE MED LAVERE 
KONSENTRASJON AV NÆRINGSSTOFFER
Plantene som ble dyrket på biorest-basert og mineralsk gjødsel med 
lav Lt hadde ca. 20% lavere total biomasse sammenlignet med 
standard mineralsk gjødsel med høy Lt. Sannsynligvis dette er 
resultatet av forskjellen i konsentrasjon av næringsstoffer. Mine-
ralsk gjødsling med lav Lt stimulerer vegetativt vekst (mer blader, 
mindre frukt), mens biorest-basert gjødsling påvirker rot vekst.

Til tross forskjellene i biomasse hadde plantene som ble dyrket 
på biorest-basert gjødsel og på mineralsk gjødsel med høy Lt, lik 
fruktavling (Tabell 1).

GJØDSLING PÅVIRKER ROTUTVIKLING
Siden plantene ble dyrket uten jord ble det mulig å sammenligne 
rotutvikling av voksne tomatplanter. Dette er vanskelig å gjennom-
føre for tomater dyrket i steinull. Røtter av tomatplanter dyrket på 
biorest-basert gjødsel hadde mange tynne, korte siderøtter. De ble 
også dekket i brunt slam som sannsynligvis er lipider og bakterie. 
Røttene av begge mineralske behandlinger hadde få lange lyse tykke 
hovedrøtter med lavt antall siderøtter.

Tomatplanter som ble dyrket på biorest basert gjødsel hadde 25 
% større rot til tørrvekt-ratio enn planter som fikk mineralsk 
gjødsling. Interessant at økt rotratio ikke økte rottrykk for plan-
ter dyrket på organisk basert gjødsel. Rottrykk ble økt i plantene 
som ble dyrket på mineralsk gjødsel med lavt ledetall. 

God avling og større tomater på biorest-basert gjødsel
Tomater som fikk gjødsel basert på biorest ble 9% større enn toma-

ter dyrket på standard mineralsk gjødsel med høy Lt, og 7 % større 
enn tomater dyrket på standard mineralsk gjødsel med lavt Lt (Tabell 
1). Det var uventet fordi vanligvis vil høyt saltinnhold i gjødselvann 
reduserer fruktvekten. Konsentrasjon av salt var ikke veldig høy i vårt 
eksperiment, så sannsynligvis ble lav konsentrasjon av næringsstoffer 
delvis kompensert med opptak av salt fra gjødselvann.

Smakskvaliteten på frukt fra tomatplanter som fikk biorest-
basert gjødsling og mineralsk gjødsling med lavt Lt ble betydelig 
dårligere enn fra planter som fikk vanlig mineralsk gjødsling med 

T abell 1. Avling parametere av tomat planter dyrket på forskjellige gjødsling typer. Forskjellige bokstaver viser signifikante forskjeller.

Gjødsel
Avling 
per plante 
(kg∙plant-1)

Gj.snitt. 
fruktvekt (g)

Antall frukt 
(frukt∙plant-1)

Antall klaser 
(klas∙plant-1)

Total sukker 
(°Brix) Total syrer (%) Firmness (% max)

Biorest basert 3.7 ± 1.3 ab 94.2 ± 22.1 a 38.7 ± 10.1 a 14.5 ± 1.3 ab 4.1 ± 0.1 a 0.40 ± 0.01 a 0.86 ± 0.02 a

Mineralsk lav Lt 3.5 ± 1.0 b 87.7 ± 23.2 b 39.6 ± 9.7 a 13.7 ± 1.7 a 4.2 ± 0.1 a 0.38 ± 0.03 a 0.89 ± 0.02 b

Mineralsk høy Lt 4.7 ± 0.9 a 86.2 ± 18.6 b 54.4 ± 10.6 b 15.8 ± 1.0 b 5.0 ± 0.1 b 0.51 ± 0.03 b 0.90 ± 0.01 b
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høy lt (Tabell 1). Det ble registrert ca. 
18% mindre sukker for begge behandlin-
ger med lavt Lt, enn i behandling med høy 
Lt. Det ble beregnet at en behandling med 
mineralsk gjødsel med lav Lt hadde 21% 
lavere syreinnhold, mens biorest-basert 
gjødsel hadde 26% lavere syreinnhold, 
sammenlignet med mineralsk gjødsel med 
høy Lt.

Det er verdt å nevne at smakskvalitete-
ten på tomater dyrket på biorest-basert 
gjødsling ble betydelig bedre enn på vinte-
rimporterte tomater.

ØKT SALTINNHOLD I BLADER OG FRUKT
Vanligvis øker saltkonsentrasjon og ledetall i 
lukket planteproduksjon. Det var ikke 
observert i denne forsøket. Konsentrasjon av 
salt økte opp til den tiden når tomatfrukter 
begynte å vokse. I den perioden øker vann-
opptak av tomatplanter. Sannsynligvis ble 
saltet tatt opp av plantene. Det ble bekreftet 
med analyser av ionisk innhold av blad og 
frukt. Salt er ofte ikke inkludert i bladanaly-
ser og det var overraskende å registrere at det 
var 76 ganger mer klorid og 7 ganger mer 
natrium i blader av tomat dyrket på gjødsel 

basert på biorest, sammenlignet med mine-
ralske behandlinger. Det var også lite av fos-
fat og sulfat i biorestbaserte planter. Det var 
en lignende situasjon i tomatfruktene. Det 
var 5 ganger større konsentrasjon av klorid 
og natrium i tomatfrukt som ble dyrket på 
gjødsel basert på biorest, sammenlignet med 
mineralske behandlinger (Figur 2). Denne 
saltkonsentrasjon er på grensen til hva men-
nesker kan sanse, så sannsynligvis kan man 
ikke kjenne saltsmaken når vi spiser frukten. 
Men det ser ut til at saltet har hjulpet tomat-
plantene til å forme større frukter.

Figur 2. Ionisk sammensetning av tomatfrukt dyrket på forskjellige gjødseltyper. Forskjellige bokstaver viser 
signifi kante forskjeller.

VIDAR NORDBY + 47 3343 80 83 - VIDAR@GAVITA.COM
BRITA BERNTZEN + 47 3343 80 80 - BRITA@GAVITA.COM
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VANNFORBRUK OG NITROGENBALANSE
Tomatplanter dyrket på mineralsk gjødsel 
med lav Lt hadde et vannforbruk på 1.3 
liter per plante per døgn. Dette er et vanlig 
vannforbruk ved mineralsk tomatproduk-
sjon i steinull med dryppvanning uten 
resirkulering i veksthus. Planter dyrket på 
biorest-basert gjødsel brukte 30% mindre 
vann (1 liter per plante per døgn) og plan-
ter dyrket på mineralsk gjødsling brukte 
40% mindre vann (0.8 liter per plante per 
døgn) sammenlignet med behandling med 
mineralsk gjødsel med lavt Lt. Dette viser 
at resirkulering kan redusere vannforbru-
ket betydelig.

Når det gjelder nitrogenbalanse hadde 
behandlinger med lav Lt best nitrogenut-
nyttelse. I biorest-basert behandling ble 
det registrert i 3 ganger mindre ubrukt 
nitrogen, sammenlignet med mineralsk 
behandling med høy Lt (Figur 3). Behand-

ling med mineralsk gjødsel med lav Lt 
hadde 4 ganger mindre ubrukt nitrogen. 
Det viser at plantene utvikler større bio-
masse når de er dyrket på standard gjøds-
ling med høy Lt, men det er fortsatt mye 
nitrogen i gjødselvann etter høsting.

KONKLUSJONER
Bruk av organiske rester og resirkulering 
kan være et miljøvennlig alternativ til 
dagens dyrkingsteknologi, hvor opptil 
40% av gjødselen er bortkastet. Flytende 
biorest kan bli brukt som basis for tomat-
gjødsel i veksthusproduksjon. Resirkule-
ringsanlegg som bruker gjødsel basert på 
biorest trenger nitrifiserings-bioreaktor og 
balansering av næringsinnhold og pH.

Sammenlignet med vanlig mineralsk 
gjødsel med høy Lt hadde planter dyr-
ket med organisk gjødsel basert på fly-
tende biorest:

• Lik avling, men dårligere smakskvalitet 
• Større tomater, større rot
• 30% mindre vannforbruk og 4 ganger 

mindre nitrogentap
• Økt konsentrasjon av salt i frukter 

og blader.

Videre optimalisering av systemet kan 
være nyttig for å øke biomasseakkumule-
ring og stabilisere avling på same nivå som 
er oppnådd med mineralsk gjødsling.

PROSJEKT INFO
Denne studien ble utviklet som en del av 
arbeidspakke 2 (gjødsling) av BIOFRESH 
prosjektet (www.biofresh.no) finansiert av 
Norges Forskningsråd (prosjektnr.: 255613/
E50). Prosjektet ble publisert i Frontiers in 
Plant Science tidsskrift og kan leses av alle 
(https://www.frontiersin.org/articles/
10.3389/fpls.2021.680030/full). 

Figur 3. Distribution av total nitrogen. «Unused» er nitrogen som var i systemet etter endelig høsting. 
«Lost» er søl, fordampet N, andre uspesifi serte tap.
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Effekt av bor- og kalsiumgjødsling 
på cellevegg hos gulrot

Plantenæringsstoffene bor og kalsium er kjent for å påvirke strukturelle egenskaper i 
celleveggen. Dette medfører at bor og kalsium kan ha betydning for hvor sterk motstandskraft  

gulrot har mot sykdommer og vil i sin tur kunne påvirke holdbarhet ved lagring.

Tekst: Anne-Berit Wold (NMBU), Arupillai Suthaparan (NMBU), Trine Sogn (NMBU) og Marte Grøftrem Henriksen (NMBU).

Figur 1. Innhold av bor i gulrot topp (A) og spiss (B) gjødslet med ulike nivåer av bor og kalsium. 
Gjødslingsbehandling 1: 0 mg B + 0 mg Ca, 2: 0 mg B + 1,0 g Ca, 3: 0 mg B + 2,14 g Ca, 4: 12,5 mg B + 
0 g Ca, 5: 12,5 mg B + 1,0 g Ca, 6: 12,5 mg B + 2,14 g Ca. Søyler som ikke deler samme bokstav, er 
statistisk forskjellige. 
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Tuppråte under lagring er et økende pro-
blem for gulrotprodusenter i Norge og 
medfører enkelte år stor frasortering fra 
lager. Tuppråte kan være enten tørr eller 
bløt råte i tuppen av gulrot. Flere ulike 

patogener er funnet i tuppråte, men den 
primære årsaken er ennå ikke kjent.  En 
mulig forklaring er at tuppråte forårsakes 
av en fysiologisk svakhet i rota som med-
fører at patogener lettere kan trenge inn i 

vevet. Bor og kalsium er kjent for å påvirke 
viktige strukturelle egenskaper i celleveg-
gen, og mangel på disse kan gi svekkelse av 
cellevegg. Celleveggen har en dynamisk, 
heterogen struktur sammensatt av et nett-

Behandling nummer Tilsatt B-tetraborax per potte (mg) Tilsatt kalsiumkarbonat per potte (g)

1 0 0

2 0 1,0

3 0 2,14

4 12,5 0

5 12,5 1,0

6 12,5 2,14

Tabell 1. Oversikt over bor og kalsiumjødsling til gulrot
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Figur 2. Celler i vev av gulrot. Pilene viser celler der celleveggen ikke lengre er forbundet med celleveggen til nærliggende celler. 

verk bestående av cellulose mikrofibriller i 
en kompleks matriks av pektin, struktu-
relle proteiner og hemicellulose. Både bor 
og kalsium er med på å binde de ulike 
komponentene i cellevegg sammen. Ved 
mangel på bor og kalsium kan svakhet i 

celleveggene oppstå. På cellenivå vil dette 
kunne gi løsere sammenbindingen mellom 
cellene. Dette vil i mikroskop kunne sees 
som adskilte cellevegger, eller som celle-
vegger med løse punkter i for eksempel 
hjørnene (Singh mfl., 2010). 

MATERIALE OG METODE
I forbindelse med en masteroppgave ved 
NMBU, fakultet for Biovitenskap, ble det 
gjennomført et vekstforsøk under kontrol-
lerte forhold (fytotron) med gjødsling av 
gulrot med ulike bor- og kalsiumnivåer. 
Dyrkingstemperaturen ble satt til 15±1 °C, 
med en relativ luftfuktighet på 75± 5%. 
Daglengden var 16 timer, og belysnings-
styrke på minimum 200 µmol/m2/s. Gul-
røtter av sorten Romance ble dyrket enkelt-
vis i potter med veksttorv (GoTorv, 
Degernes torvstrøfabrikk AS) og med 
dryppvanning. I tillegg til en grunngjød-
selløsning på 50% stamløsning A (25 deler 
Kalksalpeter og en del Ammoniumnitrat) 
og 50% stamløsning B (25 deler Kristalon, 
Yara 9-11-30+7MgO + mikronæringsstof-
fer), ble det tilsatt bor i kombinasjon med 
tre ulike nivåer av kalsium (tabell 1). I 
noen av pottene ble det ikke tilsatt bor. 
Dette for å fremprovosere bor-mangel. pH 
i veksttorven ble redusert ved å tilsette svo-
velsyre, og lå mellom 5,5 og 5,7. Dette for 
å sikre godt opptak av bor og kalsium i 
plantene. Den første uken av vekstforsøket 
ble det daglig gitt 33 ml vann. Dette ble, 
etter hvert som gulroten vokste, økt til 
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2x33 ml daglig med 12-timers intervall og 
etter 4 uker ble det daglig gitt 3x33 ml med 
8- timers intervall. For studier av cellevegg 
i mikroskop ble det tatt tynne snitt fra top-
pen og spissen av to gulrøtter fra hver 
behandling. Gulrøttene ble også analysert 
kjemisk for innhold av bor og kalsium.   

RESULTATER
Det var ingen forskjell i innhold av kal-
sium i gulrot gjødslet med ulike mengder 
bor og kalsium. Innholdet av bor i topp 
(figur 1A) og spiss (figur 1B) av gulrot var 
i hovedsak påvirket av tilgang på bor, men 
det var også forskjeller på innhold av bor 
avhengig av hvor mye kalsium som ble 

gitt. I toppen av rota var det kombinasjo-
nen av tilsatt bor, uten kalsium (figur 1 A, 
behandling 4: 12,5 mg B + 0 g Ca) som ga 
det høyeste innholdet av bor. I spissen var 
det høyest innhold av bor ved tilført bor og 
middels mengde kalsium (figur 1B, 5: 12,5 
mg B + 1,0 g Ca).  Det var ingen forskjeller 
mellom de ulike gjødslingsnivåene mhp 
innhold av kalsium, hverken i topp eller i 
spiss av gulrot.  

Studiene av celler i mikroskop viste at 
ved lav bor-gjødsling var det celler som 
hadde løsnet fra hverandre, det vil si at de 
var separert fra nærliggende celler (Figur 
2). Gjødsling med bor gav en lavere andel 
celler der celleveggene var separert fra hver-

andre (figur 3). Det kan også se ut som om 
kalsium har en betydning for opptak av 
bor, da den laveste forekomsten av sepa-
rerte celler var der bor var tilsatt, kombi-
nert med middels mengde kalsium 
(behandling 5: 12,5 mg B + 1,0 g Ca).   

DISKUSJON OG VEIEN VIDERE
Av denne studien kan vi se at bor er helt 
sentralt for at celler i vevet hos gulrot skal 
være festet til nærliggende celler og dermed 
skape en sterk vevsstruktur. Det ser også ut 
til at kalsium spiller en viktig rolle i oppta-
ket av bor, der både for mye og for lite vil 
kunne hemme opptaket, og dermed 
påvirke vevsstrukturen. 

Alle bedrifter, både små og store, kan til tider trenge juridisk bistand. 
Det kan være behov for juridisk rådgivning, eller bistand og representasjon i forbindelse med en konflikt.
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Figur 3. Prosent celler der celleveggen 
ikke er forbundet med cellevegg hos 
nærliggende celler.   Gjødslingsbehan-
dling 1: 0 mg B + 0 mg Ca, 2: 0 mg B + 
1,0 g Ca, 3: 0 mg B + 2,14 g Ca, 4: 12,5 mg 
B + 0 g Ca, 5: 12,5 mg B + 1,0 g Ca, 6: 12,5 
mg B + 2,14 g Ca.

Arbeidet med å finne en eventuell sam-
menheng mellom gjødsling med bor og 
kalsium, og gulrotas evne til å motstå syk-
dom og da spesielt tuppråte, blir videreført 
i prosjektet RootCause (NFR No. 
295155). Prosjektet er et samarbeidspro-
sjekt der NMBU, NIBIO og Nofima er 
sentrale aktører sammen med representan-
ter for næringen.  

Vi ønsker å takke NGF’s Forsknings-
fond for økonomisk støtte til analyser og 
mikroskopering.  Masteroppgaven er 
offentlig tilgjengelig via Brage (https://
www.nmbu.no/om/biblioteket/publisere/
brage )

Litteratur: Singh mfl. 2010. Influence 
of boron on carrot cell wall structure and 
its resistance to fracture. J.Agric.Food.
Chem. 58, 1981-9189. 
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Målselvnepe 
– fra pomorhandel til regional spesialitet

«Målselvnepe fra Nord-Norge» fikk i 2018 Beskyttet Geografisk Betegnelse av Mattilsynet, 
etter over 150 års historikk i landsdelen. Dette er en produktbetegnelse som kan 

oppnås for næringsmidler med spesiell tilknytning til et angitt geografisk område. 
Selve merkeordningen forvaltes av Stiftelsen Norsk Mat, tidligere Matmerk. Den 

karakteristisk gule og flate nepen, kjent for sitt høye innhold av vitamin C og sin søte 
og litt skarpe nepesmak, er en populær grønnsak nordpå. Den har en saftig og sprø konsistens 
og har derfor vært omtalt som Nord-Norges «eple». I denne artikkelen går vi nærmere inn på 

historien og kvalitetsegenskapene til denne gamle landsorten, som etter alt å dømme 
stammer fra 17-1800-tallets handelssamkvem med Nordvest-Russland (pomorhandelen).  

Tekst: Jørgen Mølmann, Tor J. Johansen (NIBIO) og Ulrike Naumann (Tromspotet)   

Alle foto: Tromspotet

Nyhøstet Målselvnepe. 
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FLERE VARIANTER I STARTEN
Historikken rundt utviklingen av Målselvnepe (Brassica rapa L. 
var. rapa) er grundig studert og omtalt av Ragnar Samuelsen, tid-
ligere forsker på Holt (NIBIO Tromsø). De første beskrivelsene 
fra 1800-tallet omtaler blant annet en tallerkenstor flat og rød-
spettet «Russenepe» fra Arkhangelsk, som trolig er opprinnelsen 
til dagens gule Målselvnepe. 

Frøavlen av det som seinere ble kalt Målselvnepe startet trolig 
av Tobias Taraldsen (1796-1871) fra Kvaløya utenfor Tromsø. 
Han kjøpte frø fra handelsmannen Ebeltoft (1826-1908) i 
Tromsø, og dette frøet var trolig innført fra Russland av hans far 
som drev russehandel med egen skute. Den mest sentrale frøavle-
ren etter dette var Ole Enok Olsen fra Målselv. Han kjøpte frø fra 
forannevnte Tobias Taraldsen, og solgte etter hvert frø av det som 
ble kalt «russenepa» til flere andre frøavlere i Troms og Nordland. 
«Ol’Enok» valgte ut bare gule sirkelrunde neper med innhult 
rotfeste i sin frøavl. Neper fra disse frøene ble kalt «Målselvnepe» 
i mange andre distrikter og anses derfor som opphavet til dagens 
offisielle navn. I skriftlige kilder forekommer dette navnet første 
gang i 1921 ifølge Samuelsen.

I tillegg til Målselvnepa forekommer noen lignende varianter 
som «Gul Finlandsk», «Åsvejen» og «Petrowsky», alle trolig med 
tilsvarende russiske opprinnelse. Disse avviker noe i utseende og 
kvalitet og har åpenbart fulgt noen andre utviklingsveier enn 
dagens produksjonssort, som er basert på frø fra far og sønn 
Harald og Einar Larsen, Ramfjordnes. 

SÆREGEN KVALITET UNDER NORDNORSKE VEKSTFORHOLD
Nord-Norge har i verdenssammenheng nokså unike vekstbetin-
gelser. Den korte og kjølige vekstsesongen gir store begrensninger 
for planteavlinger, men lav temperatursum oppveies delvis av det 
kontinuerlige lyset (midnattssol) og lange sommerdager. Slike 
kjølige vekstvilkår med mye lys kan bidra til en særegen saftighet 
og søtsmak hos enkelte grønnsaker. 

Målselvnepe er godt tilpasset en kort vekstsesong (rundt 70 
dager), den trives ved moderate temperaturer, og er derfor veleg-
net til dyrking i nord. I likhet med kålrot har den et naturlig høyt 
innhold av stoffet progoitrin (antioksidant) i rota. Det er dette 
stoffet som gir kålvekster en karakteristisk kål/bittersmak. I 
undersøkelser av kålrot er det vist at innholdet av dette stoffet er 
lavest ved kjølige veksttemperaturer (9-15 °C), samtidig som lav 
temperatur fremmer søthet og en sprø og saftig konsistens. Dette 
er kanskje forklaringen på at kålrot er mer populær som mennes-
keføde i Nord-Europa (og Nord-Amerika) enn i varmere områder 
lenger sør. Undersøkelser av Målselvnepe (Grofondprosjekt nr. 
170002) tyder på at denne har tilsvarende reaksjon for smaksstof-
fer og konsistens som kålrot ved lave veksttemperaturer. I tillegg 
oppnås ønsket sirkelrund rotform og klar gulfarge på røttene let-
tere under slike forhold.  

LANDBRUKSSKOLE TOK ANSVAR 
Fra slutten av 1960-årene har oppformering av Målselvnepe fore-
gått ved Troms Landbruksskole Gibostad, nå Senja Videregående 
skole. Det offisielle sortsnavnet er dermed naturlig nok 

«Målselvnepe, stamme Gibostad», og er oppført på norsk sorts-
liste etter godkjenning av Mattilsynet i 2014. 

Ansvaret for vedlikehold av sorten er fortsatt knyttet til Senja 
videregående skole. Hvert år velges ut frøneper i egne felt, etter 
de samme kvalitetskriteriene som ved salg. Blant disse er sirkel-

Salgsklare neper. 
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Frøproduksjon ved Senja Videregående Skole.

Nepeåker i Målselv. 
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Ren CO2 i veksthus for bedre plantevekst og kvalitet.

  Ta kontakt på 97 77 42 77   I   nippongases.no    

Anrikning med CO2 fra tank i veksthus er 

anvendes når som helst på døgnet og i 
ønsket mengde.  

Nippon Gases hjelper med en skreddersydd 
løsning som øker din produksjon, kutter 
kostnadene og gir økt fortjeneste.  

rund form, innhult rotfeste, et samlet og 
tynnest mulig bladfeste, klar gulfarge og 
ellers friske røtter. De utvalgte røttene 
overvintres på kjølelager og settes ut i 
drivhus våren etter. Her setter de frø som 
høstes i september, treskes, tørkes og 
lagres. Dette frøet utgjør foredlervare og 
er grunnlag for videre frøavl og produk-
sjon av bruksfrø. 

STRENGE KRAV TIL DYRKING, KVALITET 
OG MARKEDSFØRING
Produsentorganisasjonen Ottar er i dag 
den rettmessige brukeren av betegnelsen 
«Målselvnepe fra Nord-Norge». Produktet 
med dette navnet skal tilfredsstille kvali-
tetskriteriene nevnt ovenfor, og skal være 
dyrket nord for polarsirkelen. Det er også 
en egen forskrift for selve produksjonsme-
toden. 

Omsetningen skjer via Tromspotet AS, 
som har 2-3 leverandører av denne spesia-

liteten. For å bevare produktkvaliteten 
lengst mulig, singelpakkes nå nepene i 
krympeplast. Det settes også på en etikett 
med opplysninger om produktet. 

Av viktige utfordringer ved dyrking av 
Målselvnepe i nord er angrep av skade-
dyr, der kålfluene (begge artene) og kål-
møll er de mest plagsomme. Uten beskyt-
telse kan larvegnag i røttene (kålfluene) 
og bladene (møll) ødelegge avlingen 
totalt. Derfor dekkes vanligvis arealet 
med fiberduk fra like etter såing til 
månedsskiftet juli/august. Når duken er 
borte, synker gjerne veksttemperaturen 
noe og nepene kan da oppnå en best 
mulig smaks- og fargekvalitet. 

Noen sentrale kilder
Samuelsen 1973. Forskning og forsøk i 
landbruket 24:639-666
Johansen m. fl. 2016. Food Chemistry 
196: 228-235

Johansen m. fl. 2018. NIBIO Rapport 
4(40)
Mølmann m. fl. 2018. Journal of the 
Science of Food and Agriculture 
98:1117-1123

Delikat salgsvare – pakket i plast for økt 
holdbarhet.



Ikke la verdiene dine gå tapt

Velg en brannalarm 
med lave driftskostnader

Elotec Aspect har sikret
norsk landbruk siden 1992
Andersen Gartneri i Råde
og fl ere av Norges største, 
velger Elotec.

Gjennom mange år har Elotec vist at robust og 
gjennomtenkt konstruksjon gir enkelt vedlikehold 
og lite behov for utskiftinger. Elotec Aspect oppfyller 
tilleggskrav som kan gi ekstra forsikringsrabatt.

Kontakt oss på info@elotec.no
Finn din autoriserte Elotec-forhandler på 
elotec.no/lokalt

Møt oss på 

STAND 22 
GARTNER 2021
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Gråskimmel, forårsaket av soppen Botrytis cinerea, er en av de 
viktigste soppsykdommene i jordbær. Den kan forårsake store 
tap både i avling og kvalitet før og etter høsting. Soppmidler 
(fungicider) spiller en sentral rolle i bekjempelsen av denne 
sykdommen, men dette er ikke bærekraftig siden de fleste 
patogene sopper er i stand til å utvikle resistens mot sopp-

midlene. I tillegg er det helse- og miljøproblemer knyttet 
til rester av fungicider som gjør at det er nødvendig å utvikle 

alternative måter å bekjempe denne sykdommen på. 

Effekt av temperatur 
og optisk bestråling 

på gråskimmel 
i jordbær på lager

Tekst og bilder: Aruppillai Suthaparan og Manikandan Veerabagu, 
Institutt for plantevitenskap, Fakultet for biovitenskap, NMBU

Vi har demonstrert potensialet og begrens-
ningene ved bruk av optisk bestråling for 
bekjemping av meldugg i en rekke kultu-
rer. Vi har også vist at kort daglig UV-
behandling i kombinasjoner med forskjel-
lige bølgelengder av blått, grønt og rødt 
lys, og ulike lagringstemperaturer, har en 
signifikant effekt på kolonivekst og sporu-
lering av gråskimmel i laboratorieeksperi-

menter. Imidlertid vet vi lite om hvordan 
disse kombinasjonene av optisk bestråling 
og temperatur virker på holdbarheten hos 
kommersielle jordbærsorter. 

Jordbærsortene Favori og Murano ble 
dyrket tunell. Modne bær med kvalitet for 
direkte salg ble høstet og brukt forsøk 
under kontrollerte forhold. Bærene ble 
plassert på dyrkingsplater for cellekulturer 

og inokulert ved sprøyting av hvert bær 
med en konidiesuspensjon (1 ml per bær) 
som var fremstilt fra 21 dager gamle spor-
ulerende kolonier av gråskimmel. Et annet 
sett med bær (kontroll) ble ikke inokulert. 
Dyrkingsplater med bærene ble plassert i 
klare polystyrenkasser og forseglet med 
plast som slipper gjennom UV-lys. Bærene 
ble behandlet med følgende kombinasjo-
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Fig.1. Effekt av lagringstemperatur (4 °C eller 21 °C) og kortvarig eksponering med 
UV (A = ingen UV, B = 2 min UV, C = 4 min UV, D = 8 min UV) på graden av skade av 
gråskimmel i jordbærsortene Favori og Murano 12 dager etter inokulering.
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Tabell 1. Effekt av sort, lagringstemperatur og kort daglig UV-bestråling på angrep av gråskimmel i jordbær 12 dager etter inokulering. 

Favori Murano

Behandling 21±1 °C 4±1 °C 21±1 °C 4±1 °C

Ingen UV 98.11 ± 1.16 50.33 ± 3.78 98.89 ± 0.74 41.11 ± 5.12

2 min UV daglig 91.67 ± 3.00 6.78 ± 1.51 92.78 ± 6.02 3.44 ± 1,51

4 min UV daglig 70.00 ± 4.64 6.11 ± 1.05 80.90 ± 3.66 2.56 ± 0.87

8 min UV daglig 78.90 ± 4.47 5.67 ± 1.67 91.67 ± 2.89 1.33 ± 0.41

ner av temperatur og optisk bestråling 
daglig i 12 dager. i) Ingen UV_mørke_21 
°C, ii) Ingen UV_mørke_4 °C, iii) 2 min 
UV_mørke_21 °C, iv) 2 min UV_
mørke_4 °C, v) 4 min UV_mørke_21 °C, 

vi) 4 min UV_mørke_4 °C, vii) 8 min 
UV_mørke_21 °C, viii) 8 min UV_
dark_4 °C. UV -bestråling på 8 ± 1 µmol/
m2/s ble gitt med lysrør (topputslipp ved 
254 nm, T8, 36 W, Osram GmBH, Tysk-

land). Prøver inokulert med konidiesus-
pensjon ble vurdert for graden av skade, 
mens vekttap, totalt oppløselig tørrstoff-
innhold (TSS) og titrerbar surhet målt for 
ikke-inokulerte prøver.

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

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

Dette er stroppemaskiner 
som er i bruk:
Stroppedelen løftes og senkes med 

en finger. Alt i en sak. Kombineres 

bra med pallehjørner.

• Flowpakkere, horisontale og vertikale

• Komplette linjer

• Vegemaskiner

• Transportband

• Etikkering av runde produkt mm.
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Et lignende eksperiment ble utført for 12 
dager med følgende kombinasjoner av tem-
peratur og optisk bestråling; i) mørke_ 21 
°C, ii) mørke_ 4 °C, iii) 18 timer blått lys 
daglig_21 °C, iv) 18 timer blått lys daglig_ 
4 °C, v) 18 timer grønt lys daglig_21 °C, 
vi) 18 timer grønt lys daglig_4 °C, vii) 18 
timer rødt lys daglig_21 °C, viii) 18 timer 
rødt lys daglig_ 4 °C. Bestrålingen var 100 
± 10 µmol/m2/s gitte med LED-matriser 
av blå (topp ved 454 nm, GreenPower HF 
Blue, Philips), grønn (topp ved 523 nm, 
Fluence Bioengineering, TX, USA) og rød 
(topp ved 660 nm, GreenPower HF dyp 
rød, Philips).

RESULTATER OG DISKUSJON 
UV-behandling og lagringstemperatur viste 
signifikant effekt på graden av skade av grå-
skimmel. Kaldlagring (4 °C) i kombinasjon 
med kort UV-bestråling viste signifikant 

Fig.2. Effekt av lagringstemperatur (4 °C eller 21 °C) og 18 timer lys daglig (A = mørke, B = blått, C = grønt, D = rødt) på graden av skade av 
gråskimmel i jordbærsortene Favori og Murano 12 dager etter inokulering.
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Jiffy dyrkeblokker og Jiffy briketter 
er nå plastfrie
Jiffy dyrkeblokker og Jiffy briketter er nå tilgjengelige med 
biologisk nedbrytbart nett. De er 100 % plastfrie og presterer 
like imponerende som originalversjonen. Slik kan du dyrke 
biologisk uten tap av kvalitet eller redusert avling.

Fornybar og komposterbar
Det nye nettet er laget av polymelkesyre (polylactic acid, PLA), 

europeiske standarden EN13432 for biologisk nedbrytbarhet. 
Etter at du har høstet, kan de nye Jiffy dyrkeblokkene og 
brikettene komposteres sammen med planteavfallet under 
kontrollerte forhold. Det er ikke nødvendig å skille produktet 
fra planten, noe som sparer både tid og arbeid.

Kontakt oss for mer informasjon
Kontoansvarlig Skandinavia: Charlotte L. Hejlsvig
T +45 91 89 46 11 | Charlotte.hejlsvig@jiffygroup.com
dksales@jiffygroup.com | www.jiffygroup.com

Developing sustainable plant growing solutions together

Tabell 2. Effekt av sort, lagringstemperatur og daglig bestråling med ulike lys på angrep av gråskimmel i jordbær 12 dager etter inokulering.

Favori Murano

Treatment 21±1 °C 4±1 °C 21±1 °C 4±1 °C

Mørke 100 ± 0.00 17.90 ± 2.25 97.22 ± 1.88 48.11 ± 2.97

Blått lys 94.33 ± 2.72 1.44 ± 0.67 68.33 ± 8.62 4.89 ± 1.62

Grønt lys 87.22 ± 6.78 7.00 ± 1.90 79.67 ± 6.91 35.33 ± 7.75

Rødt lys 92.56 ± 6.59 6.22 ± 2.71 79.89 ± 5.68 5.78 ± 1.96

lavere angrep av gråskimmel sammenlignet 
med alle andre behandlinger. Selv om UV-
bestråling hadde signifikant negativ effekt 
på soppen og dens sporulering ved rom-

temperatur, var ingen av bærene av salgbar 
kvalitet (Fig. 1 og Tabell 1). Vekttapet etter 
12 dager med lagring kaldt var veldig lite 
og ikke signifikant (Tabell 3).

På samme måte ga 18 timer daglig blått 
lys i kombinasjon med lagring ved lav 
temperatur signifikant lavere skade av grå-
skimmel og bær med god salgbar kvalitet 
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(Figur 2 og Tabell 2). Vekttap ved kald lag-
ring i kombinasjon med blått eller grønt 
lys var betydelig høyere sammenlignet 
med mørke eller rødt lys (Tabell 4).

Jordbær er et ekstremt lett bedervelig 
bær som er følsom for gråskimmel, noe 
som kan forårsake alvorlige tap etter høs-
ting hvis den ikke lagres riktig. Våre resul-
tater viser at potensialet for optisk bestrå-
ling i kombinasjon med lave lagrings-

temperaturer er et alternativ for å forlenge 
holdbarheten til jordbær etter høsting. 
Imidlertid er det nødvendig å gjøre flere 
forsøk for å tilpasse denne teknologien til 
praktiske formål med mulige endringer av 
emballasje og lagringsmetode som brukes i 
dag.

TAKK TIL
Vi vil takke Simen A. Myhrene (Ekeberg 

Tabell 4. Effekt av sort og daglig lys-bestråling på vekttap hos jordbær lagret ved lav temperatur.

Weight loss (%) – 6 days after storage Weight loss (%) – 12 days after storage

Treatment Favori Murano Favori Murano

Dark 0.98 ± 0.12 0.73 ± 0.13 4.16 ± 0.35 3.62 ± 0.43

Blue 3.83 ± 0.27 2.05 ± 0.06 9.55 ± 0.07 7.75 ± 0.36

Green 4.25 ± 0.65 3.36 ± 0.48 12.51 ± 1.02 8.81 ± 0.54

Red 1.85 ± 0.20 1.25 ± 0.19 6.14 ± 0.34 5.92 ± 0.32

Gjennomsnittstall basert på 3 gjentak.

Myhrene AS) for å bidra med jordbær, 
Prof. Odd Arne Rognli (BIOVIT-NMBU) 
og Hans Ragnar Gislerød for hjelp. Disse 
forsøkene er finansiert av Norges fors-
kningsråd gjennom prosjektene Miljø-
Vennlig (prosjektnummer 296606), 
END-IT (prosjektnummer 300999); og 
HortiFood (prosjektnummer 319504). I 
tillegg har vi mottatt støtte fra Norsk Gart-
nerforbund (NGF). 

Tabell 3. Effekt av sort og kortvarig daglig UV-bestråling på vekttap hos jordbær lagret ved lav temperatur. 

Vekttap (%) – 6 dager lagring Vekttap (%) – 12 dager lagring 

Behandling Favori Murano Favori Murano

Mørke 1.00 ± 0.08 0.94 ± 0.05 2.43 ± 0.36 1.53 ± 0.10

2 min UV daglig 0.80 ± 0.14 0.64 ± 0.09 1.60 ± 0.16 1.28 ± 0.13

4 min UV daglig 1.18 ± 0.07 1.16 ± 0.16 1.80 ± 0.17 1.85 ± 0.44

8 min UV daglig 1.08 ± 0.09 0.83 ± 0.03 2.20 ± 0.34 1.50 ± 0.24

Gjennomsnittstall basert på 3 gjentak.
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Kontakt Keddell & Bommen AS / Tlf.: 22 06 15 30 / E-post: olje@keddell.no

NEW HOLLAND

SMØREOLJER

CASE

SMØREOLJER

FLYTENDE ORIGINALDELER

Verdt å vite om
kildeskatt på lønn

Har du arbeidstakere i kildeskatt på lønnsordningen? Kildeskatt er den enkleste skatteord-
ningen for utenlandske ansatte, men samtidig er den ofte mindre lønnsom for arbeidsta-
ker. Det er den ansatte selv som skal velge hvilken skatteordning hen skal bruke, men god 

informasjon er nødvendig for å gjøre det beste valget.

Tekst: Tove Ladstein, NGF. Kilde: Skatteetaten

De fleste utenlandske arbeidstakere som er 
nye i Norge blir automatisk med i kilde-
skattordningen på lønn når de søker om 
skattekort. Da betaler de en fast prosent 
skatt uansett hvor mye eller lite de tjener, og 
arbeidsgiveren trekker skatten av lønnen 
deres. Skatten er gjort opp når de får lønnen 
utbetalt, og de skal ikke levere skattemel-
ding og få et skatteoppgjør neste år. Derfor 
er det ekstra viktig at du som arbeidsgiver 
trekker og rapporterer riktig når kildeskatt 
benyttes. Det er arbeidsgiveren, og ikke 
arbeidstakeren, som er ansvarlig for at skat-
tefastsettingen og skattetrekket er riktig.

HAR DIN ARBEIDSTAKER VALGT DEN 
MEST LØNNSOMME SKATTEORDNINGEN 
FOR SEG SELV? 
Som utenlandsk arbeidstaker i Norge kan 
det være vanskelig å forstå skattesystemet. 

Arbeidstakeren din trenger hjelp fra deg 
eller det lokale skattekontoret for å velge 
den mest lønnsomme skatteordningen. 
Det er ofte mer lønnsomt for arbeidstake-
ren å betale skatt etter den ordinære skat-
teordningen, men det er da nødvendig å 
gjøre et bevisst valg og endre hvilken ord-
ning som brukes. Arbeidstakeren kan selv 
endre skatteordning ved å logge seg på 
Skatteetatens nettside, dette kan gjøres 
med minID, som arbeidstaker kan få ved 
kontakt med skattekontoret. Du kan også 
gjøre dette for arbeidstaker, men forutset-
ter underskrift av fullmakt.

Dere finner en oversikt over forskjellene 
i de to ordningene og noen eksempler på 
hva skatten blir i de to ordningene på skat-
teetaten.no/kildeskattlonn. Arbeidstake-
ren kan velge seg ut av kildeskatt på lønn-
ordningen når han eller hun søker om 

skattekort, eller ved å endre skattekortet 
senere i inntektsåret.

MANGE ARBEIDSGIVERE RAPPORTERER 
FEIL I A-MELDINGEN
Skattetaten forteller at det gjøres en del 
feil når man rapporterer i a-meldingen 
med kildeskattordningen. Mange 
arbeidsgivere tror for eksempel at de ikke 
skal trekke skatt av feriepenger når de har 
arbeidstakere i kildeskatt på lønn-ord-
ningen. Men det er ingen trekkfrie måne-
der i denne ordningen, og det er heller 
ingen fradrag. Du som arbeidsgiver skal 
beregne kildeskatt av all lønn for arbeid 
utført i Norge.

Nettsiden skatteetaten.no/kildeskatt-
lonn-arbeidsgiver kan gi deg mer informa-
sjon om kildeskatt, og er også kilde til 
denne artikkelen. 
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A               ktuelt fra GPS
www.grontprodusentene.no

RAMPEMØTET
Rampemøtet i Lier arrangeres hver tirsdag kl. 15.00 i frilands-seson-
gen. På møtet, som er åpent for produsentene i Gartnerhallen (GH), 
diskuteres markedet og GPS sine prisanbefalinger. Blant deltagerne er 
mange av Gartnerhallens SKP-er (sentralt kulturansvarlig produsent). 

Før på dagen har SKP-ene vært med på møter i hver sin styringsgruppe 
i GPS. De innehar derfor førstehåndsinformasjon om markedssituasjo-
nen og bakgrunnen for prisanbefalingene. En fra GHs administrasjon 
leder Rampemøtet og minst en fra administrasjonen i GPS er med som 
observatør. Bama er også oftest representert. 

Bildet er fra Rampemøtet 13. juni, der konst. 
administrerende direktør i Gartnerhallen, Kai 
Knutsen var møteleder (midt i bildet, lengst 
unna).

På dette bildet ser vi noen nøkkelpersoner som 
var med på Rampemøtet 8. juni. Fra venstre: 
Martin Sørum (SKP blomkål), Dag Einar Lian 
(SKP brokkoli), Bjørn Oppberget (GH-møteled-
er), Per Osmund Espedal (SKP veksthussalat), 
Sigurd Sylling (GPS), Anita Brakstad (SKP 
selleri), Hans Bernhard Justad (SKP kinakål) og 
Anders Hørte (SKP hodekål).
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LØK-MØTEPLASS
GPS reiser rundt på avlingsundersøkelse i løk i begynnelsen av 
august hvert år. Da møtes produsenter, veiledere, representanter 

fra frøfirmaene m.fl. i løkåkeren. Avlingsundersøkelsen er en vik-
tig faglig løk-møteplass som styrker samholdet. 

Bildet er tatt i Østfold 6. august. Vi ser fra venstre: Ellen Wehler Skridshol (LOG), Hilde Marie Saastad (NLR), Berit Ullestad (produsent), Finn-Erling 
Kristoffersen (produsent), bøyd ned: Sigurd, Valborg og Arvid fra GPS, Per Olaf Roer (produsent) Karl Emil Rosnæs (produsent), Gunnar Wærsted (LOG), 
Arne Gillund (Norgro), Peder Roer (produsent), Trond Kristoffersen (produsent) og Ole Konrad Fløgstad (produsent).

SAMLING PÅ FROSTA
Tidligere i år har GPS kjørt produsentsamling for Trøndelag 
heldigitalt hver tirsdag kl. 08.30 (via Teams). 9. august møtte 
36 personer på «fysisk» GPS-produsentsamling på Frosta (bil-

det). Etter ønske fra produsentene på samlingen kjører GPS nå 
en kombinert løsning hver tirsdag kl. 08.30. Noen møter fysisk 
på møterommet over Extra på Frosta, mens andre deltar via 
Teams. 
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Seks år etter at Marte og Dag Berntsen på 1970-tallet hadde overtatt og flyttet inn på småbruket nær Filtvet i 
tidligere Hurum kommune, ble han avhengig av rullestol. Dag Berntsen er nå 74 år og har nær førti års 

erfaring med å opparbeide og dyrke pryd- og nytteplanter i en etter hvert stor, tilrettelagt hage. - To viktige 
stikkord for den som skal planlegge og anlegge en slik hage, er tilrettelegging og tilgjengelighet, sier han.

Tekst og foto: Ole Billing Hansen

Stor hage for rullestolbruker: 
Tilrettelagt og tilgjengelig

- Det er nok ikke mange rullestolbrukere som 
er så «gale» at de anlegger en hage med mel-
lom 250 og 300 løpemeter plantekasser, smi-
ler Dag Berntsen, som selv om han har nådd 
pensjonsalder og vel så det, fortsatt jobber 
fulltid som lærer ved Tofte ungdomsskole. 

TIL NYTTE OG PRYD
Hobbygartneren viser stor plante- og dyr-
kerglede, og forteller at i vekstsesongen er 
han i hagen hver dag. Og skulle det regne, 
er det bare å trekke inn i ett av flere små 
veksthus og stelle med tomat-, paprika-, 
bjørnebær- eller drueplanter: - Det er alltid 

noe som trenger tilsyn og skjøtsel, sier hob-
bygartneren, og vi tror ham så gjerne, for i 
denne hagen er det utallige slag grønnsaker, 
krydderurter og blomsterplanter: - Jeg føl-
ger visdomsordet til Konfutse: «Hvis jeg 
hadde to kobberpenger, ville jeg kjøpe et 
brød for den ene, fordi jeg må leve. Så ville 
jeg kjøpe en blomst for den andre, fordi 
livet er verdt å leve.»

Dag Berntsen har en hage som er spesielt 
tilrettelagt for rullestolbrukere. Her kan 
han plante, luke, binde opp, vanne, prø-
vesmake og ikke minst høste grøden gjen-
nom sommer og høst. Men selv om hagen 

er spesialdesignet, er den selvsagt tilgjenge-
lig for alle, og opphøyd dyrking i kasser kan 
ha sine fordeler for de fleste av oss. Duf-
tende planter kommer nærmere, og grønn-
saker og bær kan høstes uten å bøye ryggen, 
sitte på huk eller gå ned på knærne. En sit-
tekant øverst på kassen kan dessuten være 
nyttig for hagefolk med nedsatt muskel-
styrke eller sviktende balanse. 

ET SMÅBRUK I SKOGEN
Småbruket var i sin tid en husmannsplass 
under Filtvet hovedgård. Ekteparet Berntsen 
kjøpte stedet i 1974 og flyttet inn året etter. 

Den spesialdesignede hagen til Marte og Dag Berntsen ligger lett tilgjengelig nær bolighuset.
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Det var stort behov for oppgradering, og 
bolighuset har fått flere tilbygg. Jordveien var 
beite for to hester, mens resten var mangel-
fullt skjøttet og nokså gjengrodd. Mye små-
skog og tennung måtte kappes, ryddes og 
brennes. I tillegg ble arealet drenert. De første 
årene hadde Berntsen-familien sauer og 
andre husdyr, men etter at Dag ble rullestol-
bruker, ble det ganske snart slutt på det kre-
vende husdyrbruket. Det vil si – ikke helt, for 
interessen for dyr er der fortsatt, noe som 
manifesterer seg ved flere innhegninger for 
påfugl, fasaner og høns – en samling fargerike 
fugler. I tillegg kommer vaktler som bidrar 
med egg til husholdningen. 

Ettersom eiendommen er omgitt av natur 
på alle kanter, er det lett å se for seg at hagen 
må være plaget av besøk av elg og rådyr. Men 
Dag oppfatter ikke naboskapet med hjorte-
dyra som særlig konfliktfylt, selv om han har 
opplevd feiing på noen nyplantede trær og 
litt beiting i ytterkantene av den opparbei-
dete hagen. Han mener de lite plagsomme 
hjortedyrbesøkene skyldes at dyra er skremt 
av at det foregår jakt i områdene tett innpå.

Eiendommen ligger 160 meter over 
havet, og ifølge Hageselskapets klimasone-
kart ligger den i sone 4. Men som mange 
andre har Berntsen registrert at vekstseson-
gen er blitt lengre, for nå er det sjelden nat-
tefrost de første dagene i september, slik det 
var nokså vanlig å oppleve for et par tiår 
siden. Uansett står de sarteste planteslagene 
inne i veksthus, og ett av disse er isolert 
med bobleplast og blir holdt frostfritt i vin-
termånedene, slik at det er mulig å overvin-
tre blant annet sitrusplanter der.

TILRETTELEGGING
En hage for rullestolbrukere må være fri for 
trinn. Det er en selvfølge, men Berntsen 
anbefaler også så flatt terreng som mulig, 
og dersom det skulle være helninger, må det 
monteres gelender eller håndløpere langs 
rulleveien. Universell utforming tilsier hel-
ningsgrad på maksimum 1:20. 

De første gangene i hagen ble anlagt med 
støpte heller, men i dag har alle ganger et 
dekke av trykkimpregnerte bord i tre. - Det 
er minst to problemer med heller, framholder 
Berntsen. - De er harde å falle på, og det eta-
blerer seg lett ugras i fugene, selv om hellene 
ligger knas. Dag Berntsen har fått god hjelp 
av sønnen til å bygge ganger og plantekasser. 
Som underlag for bordgangene bruker de 

Når nytteplantene står i plantekasser en halvmeter over bakkenivå, er det fullt mulig for en 
rullestolbruker å være hobbygartner, sier Dag Berntsen.

Plantekasser og ganger er bygd i trykkimpregnert tre. Et utall ulike planteslag trives 
godt i de opphøyde kassene.
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TILGJENGELIGHET
Berntsen understreker at enkel tilgang til 
hagen er viktig. Den bør derfor ligge så nær 
huset som mulig. Men soleksponering er 
også av stor betydning, for de fleste grønn-
sakslag krever god lystilgang. Dersom en 
samtidig kan skjerme området ved å sørge 
for le, vil plantene kunne trives bra.

I SKJØNN FORENING
Hvilke kulturer anbefaler Berntsen i plan-
tekassene? - På førsteplass vil jeg si tidligpo-
tet – å kunne høste sine egne sommerpote-
ter er luksus. Deretter purre og løk. 
Sommersquash og ulike urter kan også 

Plantekassene inneholder en blanding av 
grønnsaker, blomsterplanter og krydderurter, 
her representert ved løk, fl øyelsblomst og dill.

Det første drivhuset i hagen er selvbygd og har en halvdel med solvendte dyrkingsbed for 
tomater og vindruer mens bygningen er innredet som bod på skyggesiden.

«ALLE KAN HA GLEDE AV EN HAGE» 
DAG BERNTSEN, LÆRER, HOBBYGARTNER OG RULLESTOLBRUKER

fra stedet og blandet inn torv eller kompost 
i plantekassene. Om våren blir det tilført litt 
husdyrgjødsel. Berntsen har lagt opp til 
dysevanning, men han anbefaler dryppvan-
ning eller svetteslange for den som vil 
anlegge en slik hage, som ikke bør være for 
stor fra begynnelsen av. Som en start kan to 
fem meter lange bed i en hage være nok. 
Hvorfor to? - Det er viktig med vekstskifte, 
det vil si å la det gå et år eller to mellom hver 
gang samme kultur står på samme plass. 
Dette gjelder de fleste planteslag, men min 
erfaring er at for eksempel purre trives svært 
bra på samme stede flere år på rad, så noen 
unntak ser det ut til å være, sier Berntsen.

2x4 tommer trykkimpregnert plank. Oppå 
disse strekker de en duk for å hindre ugras i å 
trenge opp mellom dekket av terrassebord. 
Gangene mellom plantekassene er anlagt så 
brede at det er enkelt å ta seg fram og komme 
inntil kassene med rullestol. Berntsen er 
svært godt fornøyd med terrassebordene som 
underlag. Dessuten er de enklere å tilpasse 
enn betongheller, og det blir gode overganger 
til grasplenene omkring.

PLANTEKASSER OG VEKSTMEDIUM
I Dag Berntsens hage er det ikke egentlig 
noen standard høyde på plantekassene. De 
kan være høyere til dyrking av salat og lave 
krydderurter, mens de ikke bør være for 
høye til bærbusker. Han understreker at kas-
senes høyde i hvert tilfelle må tilpasses den 
enkelte bruker og hvilken førlighet vedkom-
mende har. Samtidig må det være tilstrekke-
lig mengde dyrkingsjord i kassene, så en 
høyde et sted mellom 40 og 60 cm vil fun-
gere greit i de fleste tilfeller. Kassene må ikke 
være så høye at brukeren trenger å løfte skul-
drene for å jobbe i dem, og bredden må til-
passes den enkeltes rekkevidde. Plantekas-
sene er åpne i bunnen, slik at det er god 
kontakt mellom vekstmediet i kassene og 
jorda under. Før kassene blir fylt med vekst-
medium, blir de fôret innvendig med knot-
teplast (grunnmurplast) for å unngå direkte 
kontakt mellom det trykkimpregnerte vir-
ket og jorda. Det gjør at trevirket holder 
lenger. I Berntsens hage har de brukt jord 
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anbefales. Og som du ser i min hage, er det 
mange blomsterplanter innimellom, først 
og fremst til pryd, men planter som Tagetes 
kan også fungere forebyggende mot skade-

gjørere. Med mange ulike blomsterplanter 
sikrer vi også et mangfold av insekter.

I Dag Berntsens hage er mangfold et 
stikkord både når det gjelder dyr og planter. 

Etter park & anleggs besøk skal han i gang 
med å forberede et måltid til Martes ven-
ninnesammenkomst: - Jeg lager aldri en 
salat med mindre enn 25 ulike ingredien-
ser, sier hobbygartneren med den artsrike 
og godt tilrettelagte hagen. 

Se forsommerbilder fra Dag Berntsens hage 
i Anne Holter-Hovinds hageblogg Mose-
plassen: https://moseplassen.no/2018/06/
hage-med-rullestol/

Noen av de fargerike fuglene får gå fritt 
omkring i hagen.

Eiendommen ligger praktfullt til med et lite tjern og skogsnatur tett innpå.

SKIFTEPLAN i skyen
Gjødselplan - Plantevernjournal - Dokumentasjon

SKIFTEPLAN  MOBIL

Din digitale notisblokk koblet 
mot SKIFTEPLAN i skyen!  Detaljert 

og innholdsrik 
kartdel

Presisjonslandbruk
Nøyaktig og smart utveksling 

av data via traktorens
 GPS-systemer

Utveksling av data 
med Klimasmart Landbruk 

og Gartnerhallen

Agil Kompetanse AS Tlf: 33 07 19 80   / salg@skifteplan.no 

Start Skifteplan fra  
skifteplan.no

Et produkt fra Agromatic
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NGFs informasjonssider

Aktuelt fra NGF

GARTNER 2021 på Lillestrøm står for tur. 
Den 26. og 27. oktober er vi der.  – Alle 
sammen! 

Endelig skal vi samles på GARTNER 2021 
og vi skal sette søkelys på temaet som har måtte 
vente. Vente på at vi har måtte kjempe oss gjen-
nom arbeidskrafts problematikk og koronaut-
fordringer. 

Det er ikke helt over, men nå trenger vi en 
samling som dette som skal skape både energi 
og optimisme. Vi håper og tror at GARTNER 
2021 vil bidra til at vi igjen kan kjenne på ver-
dien av samhold, få påfyll av inspirasjon og at vi 
igjen kan løfte blikket og tenke fremover. 

Den røde tråden i seminaret vil spinne rundt 
rapporten Grøntsektoren mot 2035 -sammen 
for økt etterspørsel og mer norsk. Norsk Gart-
nerforbund var en stor pådriver i forkant, og en 
aktiv part i utvalgsarbeidet. Rapporten ble som 
kjent overlevert Landbruks- og matministeren i 
mars i fjor, men er minst like aktuell nå. 

Vi har nå forberedt oss godt og lenge, og gle-
der oss veldig til å samle næringen for faglig 
påfyll og sosialt samvær. Programmet er sprekk-
fullt med spennende foredragsholdere. Noen vil 
sikkert ta en titt i bakspeilet og reflektere over 

situasjonen vi har stått i, men mest av alt se 
fremover og tenke muligheter. 

Hvordan skal vi få til vekst og strekke oss mot 
målene i rapporten? De seks anbefalingene fra 
utvalget peker på mange ulike veier til målet. En 
ambisjon om forbrukervekst på 75% hvorav nor-
skandelen skal vokse med 50% av norsk frukt og 
grønt, blomster og planter.

Ja, det krever handling og det bør være en god 
plan. Og, den bør være godt koordinert. Vi tren-
ger god samhandling i hele verdikjeden. Vi tren-
ger også politisk forståelse og myndighetenes 
støtte. Vi trenger forutsigbarhet og gode ramme-
betingelser som gir oss nye muligheter. Ikke 
minst, så trenger vi en koordinert og planmessig 
samhandling innad i næringen. Vi kjenner alle til 
det sammensatte bildet, med konkurransefor-
hold og markedsmekanismer, men hver og en er 
en viktig brikke. Sammen blir vi sterkere, og vi 
får større gjennomslagskraft. Gjennom pande-
mien har grøntnæringen vist at vi både kan sam-
arbeide og samhandle, - det er viktig å holde fast 
ved.

Utvalget konkluderte med at hverken vekst i 
totalmarkedet eller en vekst i norskandel vil 
komme av seg selv. Kjernepunktet er at veksten i 

norskandelen må skapes gjennom etterspørsels-
drevet innovasjon og mangfold i tilbudet, basert 
på innsikt i hva norske forbrukere ønsker nå og i 
framtiden. 

Jeg tror ikke på en løsning, men heller et sett av 
tiltak som må til for å få til en drastisk endring 
som 50% ambisjonen tilsier. Jeg tror det er 
mulig, men det kommer til å kreve at det er en 
god plan og en felles vilje i alle ledd. Det krever 
kunnskap og klokskap, og det krever langsiktige 
planer.

 PÅ GARTNER 2021 får vi høre hva lederen 
av Forum for Norsk Grønt, Arne Kristian Kol-
berg har å si om dette. Hvordan samarbeider vi og 
hva må til mot 2035? Hva vil en ny Landbruks- 
og matministeren si til oss tro? NHOs Mat og 
Drikke Petter Haas Brubakk følger opp temaet og 
deler sine refleksjoner. Ola Hedstein fra Rethink 
Food vil utfordre oss på bærekraft. Forskning er 
viktig for å få til utvikling og løse utfordringer og 
Kari Kolstad fra NMBU vil si noe om hvordan de 
kan bidra for at vi skal nå målene vi har satt oss. 
Hun vil også snakke om høyere utdanning, mens 
Magne Hagen fra Viken fylkeskommune skal 
snakke om lærlingevirksomhet for næringens 
fremtid. Nina Sundqvist fra Norsk Mat skal 

GARTNER 2021
Programmet er klart, og vi kan ikke vente. Det 
er på høy tid vi samles for faglig påfyll, inspira-
sjon og sosialt treff. Vi gleder oss til å treffe deg 
på Lillestrøm 26. og 27. oktober! 

NGF Ledermøte 2021
Lokallagsledere er innkalt til møte sammen 
med hovedstyre og sekretariat 27.- 28. septem-
ber. Spørsmål om arrangementet, ta kontakt 
med sekretariatet.

Fagdag med Grønnplanteklubben
Produsenter av grønne potteplanter har fagdag 22. 
sept med orientering og gartnerivandring i J. Kris-
tiansen gartneri i Grimstad. Gruppen skal også 
besøke og spise hos Hesnes Gartneri & kjøkken. 

Årsmøte og fagdag i staudegruppa
Staudegruppas årsmøte og fagdag er lagt til 
Oslo den 22. - 23. september. 

Oppstart av Agurkklubbens prosjekt 
Forskningsprosjektet «LED i Agurk» går ut på 

å forbedre helårsproduksjon av agurk ved å 
optimalisere bruken av LED-lys. Så langt skal 
hele 12 av Agurkklubbens medlemmer regi-
strere resultater. Kåre Reed, Smedsvig Gård 
som er prosjekteier på vegne av Agurk-
klubben. 

Delrapportering prosjekt SamPlant
NGF presenterte arbeidet så langt i prosjektet 
for Landbruksdirektoratet og avtalepartene. 
Diskusjon rundt mulighetene som ligger i 
Landbrukets utviklingsfond for produksjon av 
ikke spiselige planter var et sentralt punkt. 

Dugnad for kompetanseutvikling
Høsten 2021 begynner gartnerelever som skal 
ut i lære høsten 2022, og dette blir de første 
gartnerne til å ta fagbrev etter nye og 
forbedrede læreplaner. Snart kommer skoler 
og gartnerspirer til å søke etter arbeidsplasser 
der de kan fullføre opplæringen sin. Har du 
spørsmål om lærlingevirksomhet, ta kontakt. 
Gartnere med fagbrev vil bli viktige ressurser 
for næringen vår!

Energirådgiverne i Nord-Norge
Martin Knoop og Anders Sand har vært på 
bedriftsbesøk i område Trømsø, Finnsnes, Har-
stad og Lofoten. Tema for besøkene var energi-
rådgivning og befaringer hos mange gartnerier. 

Nytt om korona, arbeidstakere 
og karantene?
NGF jobber fremdeles intenst med å følge 
pandemien, regjeringens tiltak og næringens 
behov. Det blir gjort et omfattende næringspo-
litisk arbeid, både alene og sammen med 
grøntnæringens organisasjoner. NGFs med-
lemmer blir oppdatert gjennom webinarer, 
nyhetsbrev og direkte kontakt. Se også  www.
gartnerforbundet.no og følg vår Facebookside 
for mer informasjon.

Ukrainske koronasertifikat 
implementert i EUs system
Koronasertifikater fra flere land godtas nå i det 
europeiske koroansertifikatsystemet. Ukraina 
er en av disse landene, dvs at alle som er vaksi-
nerte med godkjente vaksiner og har digitalt 

TIL STEDE
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snakke om blomster og hva som skjer med Nyt 
Norge-merket. Så blir det faglige paralleller stapp-
fulle av spennende foredrag. Vi byr på et Blom-
sterpanel med viktige handelsaktører for å snakke 
om deres erfaringer gjennom pandemien og 
hvordan kjeder og grossister, sammen med blom-
sterprodusentene, kan nå de høye ambisjonene 
for forbruksvekst av norske blomster og planter. 
Så inviterer vi til politikerpanel, der vi får møte 
politikere som skal ta landbrukspolitikken videre. 
Hva tenker disse om grøntsektoren, og hvordan 
kan de bidra til at vi når vekstambisjonene vi har 
satt oss? Hvem som kommer? Ja, det vil vise seg 
når valget er over og politikerne har fått sine rol-
ler. Jeg gleder meg i hvert fall til å utfordre til 
debatt og invitere til videre samarbeid for nærin-
gen. Dette blir en viktig start for å sette grøntnæ-
ringen tydelig på kartet.

Som tidligere år blir Gartnerseminaret en fin 
anledning til å utveksle erfaringer, og å møte 
utstillere og deltakere fra hele vårt grønne nett-
verk.  

Ikke noe Teams denne gang, -nå kan vi endelig 
være HELT TIL STEDE! 

Hjertelig velkommen!

Strøm, olje og gass
Gjennomsnittsberegning av varmepris (inkludert virkningsgrad og NGF-rabatt)

Gjennomsnitt børspris i øre/kWh pr. uke

NGF-avtale med Ustekveikja Energi AS på elkraft
Ustekveikja Energi AS tilbyr spot- og porteføljefor-
valtningsavtaler til reduserte priser for NGFs med-
lemmer. Målsettingen med porteføljeforvaltning er å 
slå spotpris og å redusere prissvingningene til kraft-
kostnadene over tid. Tilbud til husholdningskunder 
er også fremforhandlet. Ta kontakt med NGF eller 
Ustekveikja Energi AS tlf 45418906. 

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. 03.09.21: kr 8,80 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

koronasertifikat kan komme til Norge, men 
med oppholdstillatelse etter søknad fra UDI, 
som vanlig. 

Grøntnæringen i landbruket 
tar smittevern på alvor
Arbeidstilsynet har avdekket få brudd på smit-
tevernreglene hos grøntnæringen gjennom 
sesongen. NGF er stolte av produsentene som 
har skapt trygge arbeidsplasser tross en svært 
krevende koronatid. Les saken på www.gartner-
forbundet.no

Vi ønsker nye medlemmer velkommen!
NGF jobber for bedre rammebetingelser for 
norske produsenter og faglig samarbeid mellom 
produsentene. Kurs, informasjon og ulike for-
delsavtaler er noen av medlemsfordelene. Nå 
er det viktigere enn noen gang å stå sammen! 
Det første året er det halv arealavgift. 
Ta en uforpliktende prat med oss tlf. 
23 15 93 50. ngf@gartnerforbundet.no. 
www.gartnerforbundet.no og 
Facebook @NorskGartnerforbund

Oljepriser: CirkleK grunnpris   
før NGF-rabatter og transport
                                                       pris ø/liter 
produkt 06-Aug  06-Aug 
Diesel m.avg 13.131 13.231
Diesel u.avg 10.177 10.177
Fyringsolje std 10.225 10.225
Fyringsolje pluss 10.375 10.375
Fyringsolje ekstra 10.475 10.475
Biofyringsolje HVO100 15.678 15.678
Fyringsolje B100 14.386 16.036
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Terminpriser pr 
13.09.2021

Produkt øre/kWh
MND OKT 21 80.11
MND NOV 21 78.11
MND DES 21 77.14
MND JAN 22 83.34
MND FEB 22 82.47
MND MAR 22 67.57
Q4-21 78.88
Q1-22 77.81
Q2-22 46.74
Q3-22 33.17
Q4-22 41.46
Q1-23 48.63
Q2-23 33.78
Q3-23 25.49
Q4-23 37.27
ÅR 2022 50.11
ÅR 2023 36.80
ÅR 2024 35.32
ÅR 2025 35.32
ÅR 2026 34.45
Kilde: Ustekveikja Energi AS
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Den norske potetdagen 2021 er onsdag 6. oktober og den markeres med et arrangement på 
SALT i Oslo. Hele bransjen har gått sammen om denne dagen som skal bestå av en fagdel og 

en forbrukerdel – samt en konsert til ære for poteten. Dagen er åpen for publikum. De inviteres 
til underholdning, smaksprøver, nyttig kunnskap og utstillinger fra engasjerte aktører som 

ønsker å sette søkelys på potetens mange egenskaper. 

OFGs inspirasjonshjørne

Mads Kehlets Vej 29, 6091 Bjert, Denmark  -  www.Bixter.com/nn

Finn din nye 
medarbeider

Vi vil ta hånd om papirarbeid, ambassade- og 
innvandringstjenester, sørge for ankomst .

Bixter.work er spesialisert innen jordbruk og gartneri 
og har 1  års erfaring fra Danmark samt så vel et 
stort nettverk på hele verden.

Kontakt
+47 2396 3885

@   

Bli med på 
feiringen av poteten!

Tekst: Toril Gulbrandsen, OFG

Opplysningskontoret for frukt og grønt 
ønsker velkommen til sin stand på Salt 
denne dagen. Detaljert program finner du 
her: https://potet.nlr.no/. Kanskje det er 
noen produsenter som kan tenke seg å 
delta selv på Salt? Alle oppfordres til å 
markere potetdagen.

Potetdagen ble innført i 2019 etter at 

deltagere fra hele bra hele bransjen og pro-
duksjonsleddet ble enig om å sette i gang 
tiltak for å øke salget av poteter. 

Valget falt naturlig på onsdagen i uke 
40, hvert år. Midt i høstferieuken, som jo i 
gamle dager var potetferien. Dette er en 
merkedag for å sette søkelys på alt det 
positive omkring poteten. Poteten er sunn, 

anvendelig i mange slags retter, rimelig og 
ikke minst bærekraftig. 

Mange forbinder poteten med tradi-
sjonsretter. Der hører den selvsagt hjemme. 
Men den anvendelige poteten fortjener 
virkelig en større plass i kostholdet vårt. 

Her får du inspirasjon til noen nye 
måter tilberede poteter på. Bon Appetit! 
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Egeskovvej 10 · 8700 Horsens · Tlf. +45 7578 2230 · www.ysm.dk

THE GREEN WAY
TO GROWTH

ALT I SPECIALMASKINER TIL

GARTNERI OG PLANTESKOLER

DISSE RETTEN MÅ DU PRØVE:

1. Thailandsk-inspirert potetgryte
En nydelig potetgryte med 

masse smak.

• olje til steking 

• 3 sjalottløk, finhakket

• 500 g skrelt potet i terninger 

• 1 rød paprika i strimler 

• 1 ss thai curry paste

• 2 ts revet frisk ingefær

• 1 boks kokosmelk

• 1 dl grønnsaksbuljong

• 1 rød chili, finhakket 

• 2 ss tomatpure

• 1 pk kokte grønne linser

• saften av 1 lime

• frisk koriander

• Varm olje i en gryte. 

• Fres løken. 

• Tilsett potetbitene. 

• Stek et par minutter. 

• Ha i currypaste, ingefær, kokosmelk, 

buljong, chili og tomatpure. 

• Rør rundt og kok opp. 

• Kok til potetene begynner å bli møre, 

8-12 minutter. Koketiden varierer 

etter hvilken sort som benyttes. 

Kokefaste kan ta litt lenger tid enn 

melne. 

1
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2

OFGs inspirasjonshjørne

25. – 28. NOVEMBER, LILLESTRØM 

For oss med lidenskap for
verdens beste råvarer
25. – 28. november treffes vi igjen på landbrukets største og viktigste 
møteplass, Agroteknikk. Kom og hold deg oppdatert slik at vi sammen 
kan fortsette å produsere råvarer og mat i verdensklasse.

agroteknikk.no

SOSIALTUTSTYR FAGLIGNYHETER MASKINER KÅRINGER
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LABOLYTIC AS

info@labolytic.no   |   tlf. 47 77 77 60 

labolytic.no

SØDME OG MODENHET
Målere som lar deg sjekke suk-

kerinnhold (brix) i hel frukt og 
grønnsaker før høsting. Ingen 
ødeleggelser. Bare sett måle-

ren inntil. Resultat på 5 sek.

FASTHET
Utstyr for sjekk av fasthet. 
Finn den beste tiden for høs-
ting. Eller overvåk modning
under kaldlagring med et
av våre penetrometer.

PUREE, CIDER, KOMBUCHA
Kjør 16 ulike analyser på kun 15 

min! (inkl. alkoholnivå) Instru-
ment for ”Alt-i-ett” kontroll av 
f.eks. puree, olje, øl, cider eller 

Kombucha.

PH, NÆRINGSSTOFFER
Små målere for grunnleggende 
sjekk av pH, næringsstoffer og 
konduktivitet i jord-, vann- og 
planteprøver. Eller f.eks. måling 
av sukker og syre-innhold, el-
ler vann i honning på 3 sek.

Utstyret du trenger til kvalitets- og hygienekontroll

HYGIENEKONTROLL
Utstyr til hygienekontroll
av produkter og produksjons-
miljø og til sjekk av
renholdsrutiner + til opp- 
læring i god håndhygiene.

• Skyll linsene godt. 

• Ha i linser og paprikastrimler i siste kokeminutt slik at 

de blir gjennomvarme. 

• Smak til med limesaft, salt og pepper. 

• Ha i mer væske om gryta blir for tykk. 

• Server med frisk finhakket koriander og båter av lime.

2. Focaccia Pugliese
Dette er en klassisk italiener, en focaccia som inneholder 

kokte poteter. Den er ganske enkel å lage, men det tar 

litt tid. Resultatet er fantastisk. Poteter setter en fin smak 

på gjærbakst. 

• 300 g poteter

• 2 ts salt

• 15 g fersk gjær

• 1.2 dl vann 

• 1,2 dl kokevann av potetene

• 300 g hvetemel

• 3 ss olivenolje

• 10 stk cherrytomater delt i 2

• 1 stk rød løk i skiver

• 1 dl olivenolje

• 3 ss tørket rosmarin

• Skrell og kutt potetene i grove biter. Ha dem i en kjele. 

Dekk så vidt med vann og kok til de er godt møre. Ta 

vare på kokevannet.

• Mos potetene og tilsett salt og olivenolje.

• Bland 1,2 dl potetvann med 1,2 dl kaldt vann og løs 

opp gjæret i vannet (Pass på at det ikke er for varmt, 

ca. 37 ˚C).

• Hell melet i en stor bolle. Lag en grop i midten.

• Legg i potetmosen og arbeid den inn mens du tilsetter 

væsken med gjæren, litt og litt. Bland deigen for hånd 

i minimum 10 minutter. Den endelige konsistensen 

skal være ganske klissete. Juster evt. med væske eller 

mel. Ta deigen ut av bollen. Vask og tørk bollen og 

smør den med olivenolje. Ha deigen tilbake i bollen. 

• La deigen heve under et fuktig klede i ca. to timer.

• Dekk bunnen av en langpanne med et tynt lag oliven-

olje. Fordel deigen utover med oljede fingre og strekk 

den forsiktig til deigen dekker hele formen.

• Dytt inn halve cherrytomater med snittflaten ned. Legg 

på rødløkskivene. Drypp over olivenolje og dryss over 

litt flaksalt og rosmarin.

• Dekk formen til og la den etterheve i 20-30 minutter. F

• Stek focacciaen på 200 ˚C, midt i ovnen, i ca. 25 

minutter.

• Steketiden kan variere. 

• Skjæres i passende biter og nytes ferskt. Focaccia er 

også super å fryse.
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3. Spansk tortilla
Prøv en spansk klassiker, tortilla. Det er 

en nydelig potetomelett som gjerne kan 

serveres som en egen rett og den vil 

garantert falle i smak på et tapas- eller 

koldtbord.

• 6 poteter 

• 1 løk

• 6 egg

• 1 ts salt

• ¼ ts pepper

• 3 ss olivenolje

• 100 g fersk spinat

• 1 bnt reddiker til pynt

• Skrell potet og skjær dem i terninger. 

Finhakk løk. Stek potet og løk i olje i 

en panne til potetene er så vidt møre 

og ikke tar farge. Tilsett spinatblader 

og stek til de faller sammen.

• Pisk sammen egg, salt og pepper og 

hell det over. Rør rundt. 

• Legg på lokk og stek ved svak varme 

i ca. 15 minutter til tortillaen har 

stivnet på overflaten. 

• Snu tortillaen ved hjelp av et fat eller 

lokk som er litt større enn stekepan-

nen. Stek ytterligere i ca. 5 minutter.

• Skjær potettortillaen i biter og anrett 

dem på et serveringsfat. Pynt reddi-

ker i skiver, og gjerne

OFGs inspirasjonshjørne

4. Poteter på pinne
En morsom måte å servere poteter på. 

Slike «spiralpoteter» vil garantert falle i 

smak, spesielt hos den yngre garde.

• 4 store kokefaste potet

• litt olje

• røkt paprikapulver

• 4 grillpinner

• Skyll potetene godt. Behold 

skallet på. Asterix, Folva og 

Beate er eksempler på koke-

faste poteter.

3

4
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• Træ poteten på langs på en grillpinne og bruk en skarp 

liten kniv til å skjære poteten i en spiral mens du dreier den 

rundt og rundt.

• Dra spiralen (skivene) litt fra hverandre og pensle på litt olje. 

Dryss på krydder. Du kan variere krydderet. Bruk det du 

liker. Røkt paprikapulver er verd å prøve!

• Bak potetspiralene i ovn på 200 grader i ca. 25 minutter. 

De skal være gjennomstekt og begynne å bli gylne.

• Server potetspiralene som tilbehør til middag eller som 

snacks.

5. Potetburgere
Smakfulle burgere som du må prøve. Med en salat til blir 

dette en fin middag.

• 600 g poteter

• 1 gul løk

• 3 fedd hvitløk

• ½ purre (2 dl)

• 1 dl brødrasp

• 2 egg

• 8 små terninger med smakfull ost

• 3-4 ss sesamfrø 

• Salt pepper

5

Trenger du 
arbeidskraft?
Dyktige sesong- og faglærte arbeidere 
fra Ukraina for gartnerbransjen
Tlf. 966 46 301-www.realstaff.eu

• stekeolje

• 8 ss remulade

• Kok potetene med skallet på. Skrell dem når de er ferdig 

kokt.

• Finhakk løk og hvitløk. Stek det blankt i varm panne uten 

at den får veldig mørk farge. 

• Skjær purre i strimler og skyll de godt. La de renne av. Ha 

purrestrimlene i pannen sammen med løken. Rør rundt.

• Riv de skrelte potetene. Bland de med egg, løk og brød-

rasp.  Smak massen til med litt salt og pepper. (Om du 

ønsker kan du tilsette krydder som du liker.) Form massen 

til 8 burgere og ha en liten ostebit i hver. 

• Dypp burgerne i sesamfrø og stek i varm panne, i litt 

stekeolje.

• Server potetburgere med remulade, gjerne stekt løk og 

frisk salat.
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PROGRAM:
TIRSDAG 26. OKTOBER

10.00  Utstillingen åpner

11.30-12.30  Lunsj og registrering

12.30-14.00
• Velkommen v/Generalsekretær Katrine Røed Meberg og 

styreleder Per Magnus Berdal

• Grøntsatsingen hos den nye regjeringen. Den nye 
Landbruks og matministeren inviteres

• Neste måltid – med norskprodusert frukt, grønt og 
blomster. Petter Haas Brubakk, NHO Mat og Drikke

• La de tusen blomster blomstre – med Nyt Norge. 
Nina Sundqvist, Norsk Mat 

Grøntsektoren mot 2035 
er tema på GARTNER 2021

Årets viktigste seminar for norske gartnere!

14.00-15.30  Utstilling og pause

15.30-17.30 
• Hvordan kan forskning og høyere utdanning bidra til 

vekst i grøntsektoren? Kari Kolstad, NMBU

• Lærlingevirksomhet for næringens fremtid. Magne Hagen, 
Lærerplassjegerne Viken fylkeskommune

• Norge et hestehode foran på bærekraft, men likevel sist 
i feltet? Ola Hedstein, Rethink Food

• Ut på tur med grøntnæringen til 2035. Arne Kristian 
Kolberg, Forum for Norsk Grønt 

17.30-19.00  Utstilling og pause

19.00  Aperitiff og Festmiddag
«Blomsterbad» med Finn Schjøll og Tove Ladstein, NGF
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ONSDAG 27. OKTOBER 

PARALLELLE SESJONER
08.30-13.00  Veksthus. 
• Energirådgivning gir resultater. NGFs energirådgivere 

Martin Knoop og Anders Sand 

• Bruk av ny teknologi i praksis. Erfaringer med LED, CO2-
måling og energigjenvinning. Frode Ringsevjen, Wiig Gartneri

• Ekstra Inntekter til gartneriene ved bedre utnyttelse 
av strømnettet. Roar Lyngstad, Ustekveikja Energi

10.00-11.00  Utstilling og pause
• Hva skjer med nettleien? Representant fra Elvia AS

• Solenergiproduksjon på taket? Ulrik Rør, Solcellespesialisten 

• Hvor lønnsom er bærekraftig veksthusproduksjon, og 
hvordan kan vi oppnå klimanøytral veksthusproduksjon?  
Michel Verheul, NIBIO

13.00-14.00  Lunsj 

08.30-13.00  Planteskole 
• Fra hageentusiast til Norsk Hageentusiast - hvordan øke 

bevisstheten om norskprodusert hos private hageeiere. 
Tron Hirsti, Det Norske Hageselskap 

• 100 000 trær i Oslo - selvfølgelig skal de være norske. 
Hanne Jonsrud, Bykuben 

• Hvordan står det til med plantehelsen i norsk produksjon. 
Venche Talgø, NIBIO

10.00-11.00  Utstilling og pause
• Naturplanter - det er i anleggene det skjer. Rune Skeie, 

Asplan Viak 

• En planteskole i vekst - hvordan kan Innovasjon Norge 
hjelpe til? Representant fra Innovasjon Norge

• Riktig gjødsling i planteskole gir besparinger for miljø 
og økonomi. Agnar Kvalbein 

13.00-14.00  Lunsj 

08.30-13.00  Grønnsaker, frukt og bær
• Fra monokultur til allsidig økologisk drift. Birgitte og 

Arvid Uno de Haes, De Haes Gartneri

• Økt grønnsaksproduksjon i Norge - Kan proteinvekster 
bidra til å nå målet? Ingunn Vågen, NIBIO

• Biologisk plantevern på friland. Erfaringer fra Norsk 
Landbruksrådgivning. Kari Bysveen/Hilde Olsen, 
NLR Innlandet

10.00-11.00  Utstilling og pause
• Hvordan forbedre bedriften med digital timeføring. 

Representant fra SoilMate Tracker 

• Lagring av epler i kontrollert atmosfære - tilbakeblikk 
og fremtidsutsikter. Jan Meland, Midt-Telemark 
Landbrukskontor

• Fremtidsutsikter for torverstatning i hagebruk. Kan 
trefiber være nøkkelen? Tomasz Woznicki, NIBIO

• Mer Norsk Løk - Hvordan redusere svinn og øke 
popularitet? Reidar Gusland, Larvik Løk

13.00-14.00  Lunsj 

14.00  Felles del
• Blomsterpanel med sentrale handelsaktører 

• Hva kan dere som markedsaktører for blomster og 
planter gjøre for at grøntsektoren skal nå målet?

• Med mål om å løfte forbruket av grønt med 75% og øke 
norskandelen med 50% innen 2035 er samarbeide for økt 
konkurransekraft, økt etterspørsel og økt salg av norske 
blomster og planter grunnleggende. 

• Politikerpanel. 

• Politikere som skal føre landbrukspolitikken videre deltar. 
Hvordan skal grøntsektoren utvikles og hvordan skal de 
bidra. Hvem som deltar vet vi etter valget.

16.00  Avslutning og oppsummering av seminaret 
Program med forbehold om endringer. Arrangør: 
NGF, www.gartnerforbundet.no



Returadresse

Norsk Gartnerforbund

Schweigaardsgt. 34 F

0191 OSLO

Introduksjon av 
spennende nyheter!

Aurora
Star Burgundy

Callie®Double
Magenta

Callie®Double
Light Blue

Callie®Double
Rose

Callie®Double
Rose Dark Eye

Aurora
Raspberry Vein

Blomsterringen Engros As
Tel: 67 98 14 00

ungplanter@blomsterringen.no
www.blomsterringen.no

Aurora
Deep Blue

Dekko
Sorbet

Besøk oss på Gartner 2021, 
26-27 oktober i Lillestrøm

Nyhet
Nyhet

Nyhet
Nyhet

Nyhet
Nyhet

Nyhet
Nyhet
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