
Vekst i forbruk av frukt og grønt 
 

På ti år har forbruket av frukt og grønt økt med 22 pro-

sent. Smak, friskhet og kvalitet er de driverne som i 

sterkest grad påvirker varige forbruksvaner. Norske dag-

ligvarebutikker omsatte i 2010 frukt og grønnsaker for 

12,7 milliarder kroner. I tillegg kommer salg til storhus-

holdning og andre markeder. 

 

Helsedirektoratet anbefaler at man bør spise minst 

fem prosjoner grønnsaker, frukt og bær hver dag. 

En god huskeregel er at en porsjon tilsvarer din 

egen håndfull.  

Forskning og utvikling 

 

Gartnerhallen er i sammen med BAMA involvert 

i over 20 prosjekter. Vi bidrar med et betydelig 

beløp i finansiering av disse. Den største FoU-

satsingen skjer på E-sporing. 

 

 

 

 

Gartnerhallens G-sporingsprosjekt har som mål å 

gjøre alle varer sporbare ved hjelp av QR-koding. 

Det betyr at vi på produktetiketten printer en QR-

kode som inneholder informasjon om hvem som 

har produsert varen, hvor og når den er produsert 

og hvilke dyrkingstekniske tiltak produsenten har 

gjort med produktet. Scann QR-koden nedenfor 

med en smartelefon og  

 

Vi skaper verdier 

 

Gartnerhallen er en 

verdiskaper for med-

lemmer og samfunnet 

Vi har fagkunnskap 

 

Kompetansen vi for-

valter bruker vi til å 

utvikle produkter og 

bransje 

Vi leverer 

 

Riktig produkt –i rett 

mengde –til rett tid, 

levert slik våre kunder 

ønsker det 

Vi garanterer kvalitet 

 

Vi tar ansvar for trygg 

matvareproduksjon, 

kontroll og sporbarhet 

i alle ledd 
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Grøntbransjen –et framtidig arbeidsmarked 

 

 Matproduksjon er livsviktig, meningsfylt 

og fremtidsrettet 

 Planter er basis for alt landbruk 

 Grøntbransjens produkter er vinneren av 

alle matvarer innen helse, miljø og kli-

mafokus 

 Grøntbransjen trenger nye fagfolk fram-

over til forskning, rådgiving, undervis-

ning, i næringslivet, hos driftsmiddelleve-

randørene, i grøntomsetningen, forvalt-

ningen osv. 

 

 

 

 

Gartnerhallen SA 

Postboks 111, Økern 

0509 Oslo 

 

 

Besøksadresse/Visit adress: 

Økern Torgvei 30 

0580 Oslo 

 

 

Tlf: +47 23 24 93 00 

Fax: +47 22 72 01 17 

Epost: gartnerhallen@gartner.no 

 

 

Web: www.gartner.no 

 
 

        

      Virksomhetsidé 

Gartnergallen er en organisa-

sjon av dyktige gartnere som 

sikrer forbrukerne etterspurte 

frukt– og grøntprodukter –

med basis i et sterkt fagmiljø 

og gode leveringsavtaler. 

Hvor kan du jobbe? 
 

Gartnerhallen 

Bama 

Norgro 

Mestergrønn 

McDonalds 

Norgesgruppen 

Fredskorpset 

Yara 

Ambasaden i Eritrea eller Ugan-

da? 

Bioforsk 

Skoler 

 

 

 

 

 

Nofima 

Landbruksdepartementet 

Miljø 

Helsedirektoratet¨ 

Statens Landbruksforvaltning 

Fylkesmannen 

Norsk Landbruksrådgiving 

Kommunale landbrukskontorer 

Mattilsynet 

UMB 

 


