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Årsmøtets 
utsendinger
Møteleder
Tor Helge Arnevik, 
Grimstad

Viken
Kirsten R. Justad, Lier
Trond Kristoffersen, Rygge
Erik Petter Hægstad, Darbu
Thorer Egeland, Spydeberg
Søren Helmen, Lier
Jens Petter Otterstad, 
Rygge

Mjøsen
Harald Sve Bjørndal, 
Vågåmo
Stig O. Haarseth, Rendalen
Anders Holter, Gjøvik
Lars Ullern, Skarnes
Erling Vold, Stange

Sør
Hans Georg Dolven, Larvik
Jarl Olav Rugtveit, 
Akkerhaugen
Per Olav Skutle, 
Spangereid
Kåre Dybesland, 
Brennåsen
Olav Brataas, Åsgårdstrand

Rogaland
Martin W. Reed, Skjold
Nikolai Skrettingland, 
Varhaug
Vigdis B. Nes, Stol

Vest
Aksel Døving, Valldal
Tor Eirik Hamre, Leikanger
Knut Eltun, Lærdal
Lars J. Nå, Nå
Bård Fleten, Ulvik
Odd Harald Solheim, 
Smøla

Trøndelag
Arne Østerlie, Frosta
Ole Øien, Åsenfjord

Nord
Kåre Holand, Leknes

Industri
Simon Helge Dahl, Skien
Ole Didrik Steensohn,
Grimstad

Landsstyret
Per Odd Gjestvang, Skreia, 
styreleder
Clas Huseby, Tjodalyng,
nestleder
Amund Nilssen, Frosta
Gunnar Wiig, Orre
Per S. Hjermann, Lærdal
Kirsten R. Justad, Lier

Valgkomité
Kåre Holand, Leknes,
leder
Kåre Dybesland, 
Brennåsen, nestleder
Ingebjørg Strand Heiberg,
Kaupanger
Trond Kristoffersen, Rygge
Sven Peter Sinnerud, 
Ottestad
Kari Lerang, Randaberg

Regionstyrene
2003

Viken
Kirsten R. Justad, Lier,
leder
Trond Kristoffersen, Rygge,
nestleder
Erik Petter Hægstad, Darbu  
Simen A. Myhrene, Sylling
Thorer Egeland, Spydeberg

Mjøsen
Carl Håkon Kjølseth,
Skreia, leder
Stig O. Haarseth, Rendalen,
nestleder
Anders Holter, Gjøvik
Lars Ullern, Skarnes
Erling Vold, Stange

Sør
Hans Georg Dolven, 
Larvik, leder
Jarl Olav Rugtveit, 
Akkerhaugen, nestleder
Per Olav Skutle, 
Spangereid
Kåre Dybesland, 
Brennåsen
Olav Brataas, Åsgårdstrand

Rogaland
Martin W. Reed, Skjold, 
leder
Nikolai Skrettingland, 
Varhaug, nestleder
Vigdis B. Nes, Stol
Kari Lerang, Randaberg
Erling Landa, Finnøy

Vest
Tor Eirik Hamre, Leikanger,
leder
Aksel Døving, Valldal,
nestleder
Bård Fleten, Ulvik
Lars J. Nå, Nå
Lars Petter Nesse, Lærdal

Trøndelag
Arne Østerlie, Frosta, leder
Ole Øien, Åsenfjord, 
nestleder
Odd Fuglum, Grong
Jan Vidar Skulbørstad,
Stjørdal
Olav Dahlstrøm, Frosta

Nord
Kåre Holand, Leknes, leder
Egil Larsen, Tollå, nestleder
Svein Jakob Jæger, 
Brøstadbotn
Geir Lindgaard, 
Ankenesstrand
Ole Per Johnsen, Tjøtta

Industri
Simon Helge Dahl, Skien,
leder
Hermetikk:
Ole Didrik Steensohn,
Grimstad, nestleder
Salat:
Erik Sørum, Reistad
Brumunddal:
Jon Frogner, Ridabu
Frys/grønt:
Sverre Glomstein, 
Borgheim
Potet:
Rune Dreng, Larvik

Sentrale Kultur-
ansvarlige
Produsenter (SKP)
oppnevnt av Landsstyret
for sesongen 2003/04:

Agurk
Bjarne Myrhaug, Lier

Blomkål
Birger Meland, Lier

Brokkoli
Lars Skarstad, Lier

Hodekål
Christopher Gjør,
Stange

Kjærnefrukt
Svein Børte, Lunde

Gulrot
Olav Wirgenes, Kvelde

Gulrot bt
Magne Kr. Dyste, Kolbu

Isbergsalat
Leif Thore Bjertnæs,
Tønsberg

Jordbær
Ole Rud, Gaupen

Kinakål 
Hans Bernhard Justad, 
Lier

Kålrot
Peter Torp, Ilseng

Løk
Anton Stadshaug,
Stange

Potet
Lars Ullern, Skarnes

Purre
Thorer Egeland, 
Spydeberg

Tidligkål
Jan Frode Studsrød, 
Færvik

Tidligpotet
Knut Salve Lunden, 
Grimstad

Tomat
Jon Olav Runestad,
Fogn

Rosenkål
Ingrid Ek, Gressvik

Spesialsalater
Per O. Espedal,
Lierstranda

Steinfrukt
Olav Nesheim, Utne

Urter
Hans Erik Fuglerud, 
Lier

A.L Gartnerhallens valgte organer 2003

Forsidebildet: Florencebær, ny sort.



Jeg vi først få takke alle ansatte, produsenter og til-
litsvalgte for innsatsen mot felles mål i 2003.  

Jeg vil også innledningsvis få takke våre avtalepart-
nere Bama Gruppen og NorgesGruppen for en
god, ryddig og konkurransedyktig markedsadgang
i 2003. Bamas kompetanse og markedsposisjon i
verdikjeden har sammen med våre norske kvali-
tetsprodukter skapt verdier for alle ledd i vårt sys-
tems norskomsetning og handel i 2003. Min takk
går også til våre samarbeidspartnere i GRO Indus-
trier og Bama Industrier. De ansatte og styret i dis-
se bedriftene har i 2003 tatt nok et steg i riktig ret-
ning i forhold til dagens og morgendagens utfor-
dringer. Det er et sterkt fokus på produktutvikling
med utgangspunkt i norske råvarer. Det er skapt
verdier for eierne samt at det også har vært et år
med konkurransedyktige betingelser for produsent. 

Gartnerhallens strategi for årene 2004-2008 ble i
høst vedtatt av Gartnerhallens Landstyre. Denne
legger grunnlaget for vårt fokus i tiden fremover.
Produsentøkonomi er fokusområde og Gartnerhal-
lens jobb nr. 1. Markedsarbeidet er et samarbeid
mellom flere ledd der regionens kulturansvarlige
produsenter (RKP) og sentrale kulturansvarlige
produsenter (SKP) samarbeider koordinert av mar-
kedsansvarlig i Gartnerhallens administrasjon. Mye
bra arbeid er lagt ned i dette i 2003. En klar forut-
setning for dette arbeidets suksess er samarbeidet
vi har med de andre produsentorganisasjonene
gjennom Grønt Produsentenes Samarbeidsråd
(GPS). 

Fremtidig pakkeristruktur har i 2003 vært og vil i ti-
den fremover være et meget aktuelt tema for pro-
dusentene i mange regioner. For produsentene er
det avgjørende viktig å sikre fremtidig konkurran-
sekraft og herunder innflytelse over pakking og
foredling av produktene. Gartnerhallen har støttet
denne ambisjonen aktivt da det er helt avgjørende
at produsentene organiserer seg på en konkurran-
sedyktig måte til beste for både produsent og Bama
og dets kunder. I denne sammenheng er det viktig
at produsentene i alle regioner går inn i prosessene
som nå kommer med et åpent sinn. Felles utfor-
dringer og mål må løses gjennom felles løsninger. 

Lidls etablering i Norge vil skjerpe konkurransen i
alle ledd. Jeg mener bestemt at dette skaper ikke
bare utfordringer men også mange muligheter. Sor-
teringer og kvaliteter som ikke markedet har øn-
sket på lang tid er igjen i fokus og dette kan forut-
satt at vi handler riktig skape grunnlag for bedre ut-
nyttelse av råvaren og reduserte kostnader i pro-
duksjon, pakking og foredling. Lidls kommende
etablering i 2004 har engasjert Gartnerhallen i året
som gikk.

Krav om tilbakebetaling av resttilskudd har hatt et
stort fokus i Gartnerhallen i året som vi har lagt bak
oss. Denne saken er vår største økonomiske utfor-
dring og vi er avhengig av å vinne frem i denne sa-
ken da den har konsekvenser ikke bare for Gart-
nerhallen direkte, men også for de samlede produ-
sentinteressene innen grøntsektoren. 

Seksjon planteavl opplevde i 2003 store utfordring-
er ved Sauherad Eliteplantestasjon i Telemark bla
som følge av utbrudd av den farlige planteskade-
gjøreren Jordbærsvartflekk. Det arbeides nå med
konkrete planer for å ruste opp stasjonen og det er
en klar forutsetning at Gartnerhallen i 2004 får øko-
nomisk støtte til å gjennomføre dette arbeidet.
Friskt plantemateriale generelt er en avgjørende
viktig faktor for en konkurransedyktig Norsk grønt-
produksjon i fremtiden. Videre vil jeg nevne at
Gartnerhallen i 2003 har startet et arbeid med å ut-
rede hvordan Seksjon Planteavls virksomhet skal
organiseres og ledes i tiden fremover.

Settepotetforretningen er en viktig del av Gartner-
hallens egen forretningsdrift. Den er samtidig viktig
for både industri/konsum produsent, markedsaktø-
rer, industri men også selvsagt settepotetprodusen-
ten. Også her har Gartnerhallen i 2003 startet et ar-
beid med å utrede fremtidig mål/forretningsidé og
organisering/ledelse av denne virksomheten. 

Gartnerhallen tok i 2002 sammen med HOFF Nor-
ske Potetindustrier initiativ til utredning av grunnla-
get for et norsk potetfaglig kompetansesenter. For-
søksringene innehar betydelig fagkompetanse
innen potetdyrking i dag samt at Planteforsk har ut-
viklet et godt grunnlag for faglig utvikling av Norsk
potetproduksjon. Av andre potefaglige instanser
kan jeg nevne Hveem forsøksgård på Toten. Sam-
ling og utvikling av denne kompetansen for å der-
etter gjennom et samarbeide med bla. forsøksring-
ene distribuere denne kompetansen ut til potet-
bonden er avgjørende viktig. Gartnerhallen har i
2003 arbeidet aktivt for å legge grunnlaget for en
slik funksjon 

Stå på videre Gartnerhallen.
Med vennlig hilsen
Per Odd Gjestvang

Styreleder A.L Gartnerhallen
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Rammebetingelser
Rammebetingelsene for virksomheten var uendret i
forhold til tidligere. De langsiktige leveringsavta-
lene har også i år ført til et godt salg og en positiv
verdiutvikling for medlemmene.

Ledelsen i Gartnerhallen har hatt en god dialog
med landbruksmyndighetene, faglagene i landbru-
ket, Norsk Landbrukssamvirke og Norsk Gartner-
forbund om rammebetingelser for medlemmene og
næringen.

Forhandlingene i WTO om nye betingelser for
landbruket nådde sitt klimaks da det ble brudd i
forhandlingene i Cancun i september. Spørsmålene
om hva som vil skje videre og hvilken betyding
dette vil få for de ulike sektorene og kulturene i
grøntsektoren er mange. Ingen kan gi noen eksak-
te svar på noen nivå, men her må det følges godt
med videre. Gartnerhallen vil også fremover støtte
seg til Landbrukssamvirke og Bondelaget i dette
spørsmålet.

Gartnerhallens innspill til Faglagene om Jordbruks-
avtalen i 2003 satte fokus på betydningen av det
tollbaserte grensevernet og økte målpriser. Gartner-
hallen foreslo en gjennomsnittlig økning for frukt
og grønnsaker av målprisene på 5% og at målpri-
sen for poteter skulle økes med 15 øre. Resultatet
ble en økning hhv. 2% og 2 øre.

Myndighetene valgte å innføre nye og skjerpede
kvalitetskrav på matpoteter midt i avtaleperioden
fra 01.01.04. Etter flere reaksjoner og innspill ved-
tok Mattilsynet å utsette innføringen av kravene til
01.07.04.

Gartnerhallen har i egen regi og sammen med an-
dre avgitt høringsuttalelser til myndighetene i til-
knytning til rammebetingelser for næringen.

Gartnerhallen har påklaget vedtaket i Omsetnings-
rådet om tilbakebetaling av "ikke avskrevet til-
skudd" til reguleringsanlegg som ble bygd på 70,
80 og 90-tallet. Saken er nå til behandling i Land-
bruksdepartementet. Sammen med  Bondelaget og
Landbrukssamvirke arbeides det med å finne en
politisk løsning.

Landsstyrets arbeid
Landsstyret har hatt 15 møter (12 protokoller) hvor
tre har vært telefonmøter og to møter har gått over
to dager. Det er behandlet 103 saker. Det er også
holdt to møter i ledergruppen i Gartnerhallen.

Landsstyret startet i 2002 en strategiprosess. Etter
en grundig prosess inkl. involvering av egen orga-
nisasjon, samarbeidsparter og sentrale organisasjo-
ner i landbruket ble strategisk plan for 2004-08
vedtatt i desember.

Etter at HOFF og Bama den 15. januar 2003 inngikk
en intensjonsavtale om kjøp av de 75 % av aksjene
i GRO Industrier AS som eies av Bama Gruppen AS
ble det arbeidet intens med videre organisering,
aksjonæravtale, avtale om overgangsbestemmelser
og kjøpsavtale. Gartnerhallen var innstilt på å være
en aktiv part i å videreutvikle industrien sammen
med HOFF. Da det ikke ble noen endelig avtale
mellom Bama og HOFF gjorde Bama det klart at de
sammen med Gartnerhallen ville satse langsiktig på
å videreutvikle GRO Industrier. Prosessen var lære-
rik og ga grunnlag for et økt engasjement hos
eiere, ledelse, ansatte og produsenter.

Landsstyret har arbeidet med å bedre innflytelsen i
varestrømmen og inntjeningen i laget. I tilknytning-
en til dette ble det arbeidet med å etablere et felles
selskap med Bama for "trading" av norske varer.
Gartnerhallen mottok et konkret tilbud fra Bama på
dette, men valgte av økonomiske grunner å takke
nei til tilbudet. Landsstyret la til grunn at virksom-
hetsidéen for selskapet var god.

Landsstyret har hatt stor fokus på struktur og prin-
sipper for eierskap i foredlingsanlegg. Tidlig i året
ble dette engasjementet kanalisert til Bama sitt
"Mjøsprosjekt" der GH deltok. Etter hvert ble også
GH Mjøsen og andre regioner involvert. Produsent-
organisering ble vedtatt som et strategisk fokus-
område og vil dermed få en fremtredende rolle i
tiden fremover.

Landsstyret har utarbeidet nye prinsipper for tilde-
ling av produksjon for sesongen 2004/05. Effektivi-
sering av produksjon og distribusjon, samt
lokal/regional produksjon, er tema en vil fortsette å
ha fokus på også fremover. En skisse til Region- og
kulturkart for Produksjonsplanleggingen som
grunnlag for regionalisering av produksjonen ble
laget, men fikk liten konkret anvendelse i selve
planleggingen. Forberedelsene til neste sesongs
planlegging må avgjøre om dette skal videreutvi-
kles eller legges bort.

Dispensasjonsvilkårene ble myket opp i forhold til
salg av potet til fabrikkbearbeiding til Maarud,
HOFF og KIMs ved at det ble gitt en generell dis-
pensasjon. Det må likevel opplyses om slike leve-
ranser. Det ble videre skjerpet inn en opplysnings-
plikt ved deltakelse i samarbeid vedr. produksjon,
foredling og/eller levering der andre i samarbeids-
organiseringen leverer til andre og konkurrerende
aktører.

Landsstyret har også dette året lagt ned mye arbeid
i saken om latent gjeld.

Strategiarbeidet sammen med ledelsen i Bama
Gruppen AS for økt norsk produksjon har hatt stor
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fokus. Endringer i konkurransesituasjonen har
imidlertid ført til at Bama har måttet prioritere dette
høyere. Det strategisk arbeidet sammen med Bama
har etter hvert i stor grad blitt kanalisert i prosjektet
"Konkurransekraft, kvalitet og forbrukeroriente-
ring". 

Markedsarbeidet er høyt prioritert av Landsstyret.
Dette har gitt positive ringvirkninger og har synlig-
gjort organisasjonen i produsentmiljøet.

Sammen med Industriregionen ble det utviklet ret-
ningslinjer for produsentsamarbeid om kontrakt-
punkter til GRO Industrier AS. Et kontraktpunkt er
et produksjonssted som GRO Industrier har
kontrakt med vedrørende dyrking og bak et
kontraktpunkt kan det stå en enkelt dyrker (tradi-
sjonell kontraktdyrking) eller flere dyrkere som
samarbeider. Retningslinjene skal regulere dette
samarbeidet.

Med bakgrunn i innspill på årsmøtet og fra regio-
ner ble det nedsatt et Vedtektsutvalg for å vurdere
endringer i vedtektene. 

I 2003 ble det inngått avtale med Nordgrønt Produ-
sentforening om leveranser til Bama Industrier. I
2002 ble det inngått tilsvarende avtale om leveran-
ser til GRO Industrier.

Marked og salg
Siden 1999 har vi hatt en positiv utvikling både i
verdi og kvantum. I 2003 fikk vi en positiv verdiut-
vikling med 2%, mens kvantumsutviklingen var mi-
nus 1%.  I konsummarkedet er resultatet en verdi-
økning på 2% og en kvantumsreduksjon på 6%. 

Gartnerhallen hadde i perioden 1999-2002 en god
utvikling også i forhold til utenlandske varer (be-
grenset til de kulturene vi har norsk produksjon
av). Denne utviklingen har vi ikke klart å følge opp
i 2003. Markedsutviklingen hos våre samarbeid-
spartnere er positiv, slik at mulighetene i markedet
er tilstede. Se også beskrivelsene under "Produk-
sjon og salg i de enkelte kulturene i konsummarke-
det" senere i meldingen.

NorgesGruppen og Rema 1000 er ledende i marke-
det også når det gjelder merking og kvaliteten på
frukt og grønt. Våre samarbeidspartnere har profi-
ler som er vinnere både i kategoriene for «lavpris»
og «mangfold». Dette har Gartnerhallen og produ-
sentene vært med å bidratt til, og vil nyte godt av
den posisjonen i markedet videre. 

Markedsforholdene har i store trekk vært stabile.
Det har likevel vært gjennomført en del tiltak for å
tilpasse utbudet i markedet. Markedsansvarlig sam-
men med sentrale kulturansvarlige produsenter har
også i år arbeidet for at medlemmene skal forsyne
markedet med riktig mengde og kvalitet. Gartner-
hallen deltar fast på prismøtene på Økern og er ak-
tiv i GPS-arbeidet. Det er for de fleste produktene
oppnådd målpris eller bedre.

Salget til GRO Industrier AS og Bama Industrier AS
har dette året utviklet seg positivt. Kvantumet økte
med 12%, og verdien gikk opp med 6%. De kate-
goriene som viste positiv utvikling i fjor var råvarer
til ferdigsalater, konserves, sous-vide potetproduk-
ter og grønnsaker til frys.

Samarbeidet med fryseribedriftene om oppfølging
av konservesindustrien med leveranser av frosne
bær har fortsatt. Vinteren 2002/2003 ble hard for
feltene i de viktigste områder for industrijordbær
som medførte en reduksjon i leveransene fra 1380
tonn i 2002 til 842 tonn i 2003. For bringebær ble
avlingene omtrent lik forrige år med 1004 tonn mot
967 tonn i 2002.

Forbruket av syltetøy i ulike former er stabilt men
konkurransen fra andre produkter er økende og
mindre lettelser i importvernet for ferdigvare kan gi
usikkerhet for utviklingen fremover.

Å produsere for industri er avhengig av levering til
innfrysingsanlegg som har avtaler for leveranser. Vi
har det siste året sett økende interesse for planting
av jordbærsorter som industrien godtar, men det er
fortsatt langt igjen før markedet er dekket. Senga
Sengana er basissorten og Polka må således ikke
plantes for industrileveranse.

Bringebærsorten Glen Ample som Gartnerhallen
har eneretten på å markedsføre i Norge, er  blitt
hovedsort både i industri og for friskkonsum. Vi ser
nå en sterk økning i interessen for å utnytte mulig-
hetene i konsummarkedet med plantinger både på
Østlandet og i de tradisjonelle bringebærdistriktene
på Vestlandet.

Salget av planter, plantemateriale og settepoteter
har gått videre i samme opplegg som tidligere og vi
er spesielt godt fornøyd med resultatet for settepo-
teter som nådde nesten 4000 tonn.  

Produksjonsplanlegging
Produksjonsplanleggingen startet allerede i juli/au-
gust. Alle produksjonsønsker og evt. dispensa-
sjonssøknader for neste sesong har blitt lagt inn di-
rekte på vårt intranett, enten direkte av den enkel-
te, eller ved at de har blitt ringt inn. Dette har lettet
arbeidet og gitt produsentene bedre oversikt over
planer, leveringer og ønsker.

I tråd med organisasjonsplanen har Regionene fått
en viktigere rolle i produksjonsplanleggingen.
Gjennom intranettet har Regionstyrene hatt innsyn
i ønsker og planforslag og har med dette som
grunnlag kommet med innspill på planforslagene
fra produksjonsplanleggerne.

Planleggingen var også dette året omfattende. Det
ble lagt opp til at planene skulle ferdigstilles i grup-
per i perioden fra 1. desember til 15. februar. Dette
har gjort at det har vært mulig å gjennomføre arbei-
det med hjelp av flere medarbeidere uten å ha en
produksjonsplanlegger på heltid.
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For sesongen 2004/05 er det kommet inn 65 søkna-
der om dispensasjoner fra leveringsreglene og opp-
lysninger fra 35 medlemmer om leveranser til mot-
takere det er gitt en generell dispensasjon til.

Informasjon
Informasjon til tillitsvalgte og medlemmer har høy
prioritet og de viktigste kanalene er styreprotokol-
ler, Gartnerhallens faste spalte i Bondebladet, med-
lemsmøter,  intranett på www.gartner.no, e-post,
SMS og brev.

Også i 2003 har de ulike kanalene blitt flittig brukt
med meldinger om markedet, organisasjonsstoff,
bekjentgjøringer, bransjestoff, utredninger, produk-
sjonsplanlegging, lagerbeholdninger m.m. 

Det har også vært arbeidet med å forbedre infor-
masjonen i tilknytning til styreprotokollene fra Re-
gionstyrene og Landsstyret.

Regionene
Regionene har også i år hatt mye faglig og sosial
aktivitet. Det har vært holdt til sammen 39 styremø-
ter og ca. 28 medlemsmøter. Ulikt antall medlem-
mer og geografiske forhold bidrar til at aktiviteten
er varierende. GH Viken og GH Mjøsen har hatt
flest medlemsmøter.

Hele Landsstyret deltok på medlemsmøte i GH
Trøndelag. Landsstyrets medlemmer har enkeltvis
deltatt på en stor del av medlemsmøtene i Regio-
nene.

GH Mjøsen arrangerte den 21.-23. november det
årlige produsentseminaret. Hovedtema var "Hvem
er fremtidens grøntprodusent?". Til sammen deltok
248 produsenter, samarbeidspartnere, ledsagere og
barn. Arrangementet ga faglig og sosialt påfyll for
deltakerne og et tilfredsstillende økonomisk resul-
tat.

Medlemmer
Laget hadde pr. 31.12.03 1626 aktive og betalende
medlemmer. Reduksjonen fra 2002 er på 107 med-
lemmer. Flere av disse var potet- eller fruktdyrkere
og/eller medlemmer uten produksjonsplan. 24 nye

medlemmer ble tatt opp, hovedtyngden potetpro-
dusenter.

Region Medlemmer
––––––––––––––––––––––––––
GH Mjøsen 314
GH Viken 207
GH Sør 328
GH Rogaland 103
GH Vest 457
GH Trøndelag 159
GH Nord 58
––––––––––––––––––––––––––
Sum 1 626
––––––––––––––––––––––––––

Foredlingsanlegg
Landsstyret ønsker å legge forholdene til rette for
en effektiv foredling av medlemmenes produkter.
Et sentralt spørsmål er eierstrukturen til anleggene.
Enkelte anlegg er eid og drevet 100% av produsen-
ter og andre er eid og drevet 100% av samarbeid-
spartnerne. Det er satt i gang prosesser for at eier-
skapet til nye foredlingsanlegg skal kunne domine-
res av produsentene. Det pågår nå slike prosesser i
Mjøsområdet, Østfold og Vestfold.

Nye Hvebergsmoen Potetpakkeri AS er snart ferdig
med innkjøringsfasen og tiden er inne for å evalu-
ere prosjektet. Garnerhallen ser det som viktig å
ivareta produsentenes interesser og sørge for en ri-
melig deling av den gevinsten som en slik effektivi-
sering medfører. Det er for tidlig å konkludere hvil-
ke utslag dette har fått for produsentøkonomien,
men det er en del ting som tyder på at økonomien
så langt ikke har blitt bedret.

Gartnerhallen har i meldingsåret, foruten de sakene
som er nevnt tidligere, vært /er inne i organisering-
en av produsenter og foredlingsanlegg i Sogne-
frukt, gulrotpakking på Jæren, potetpakking på
Sørlandet, potetpakking i Nord Norge, Viken Frukt
BA og gulrotpakking i Trøndelag.

Tilknyttede selskap og datterselskap
En vesentlig del av verdiene i A.L Gartnerhallen lig-
ger i tilknyttede selskap og datterselskap som stra-
tegiske og finansielle investeringer.

A.L Gartnerhallen eier GRO AS sammen med Nor-
gesGruppen og Bama Gruppen. Eierfordelingen er
hhv. 39, 41 og 20%. Selskapet driver eiendomsfor-
valtning av sine fem anlegg som i stor grad leies ut
til eierne. Det økonomiske resultatet i GRO AS er
bedret i forhold til tidligere år, men gir  fortsatt lav
avkastning på kapitalen. I tillegg er GRO AS en
møteplass der eierne kan drøfte spørsmål knyttet til
samarbeidet og leveringsavtalene.

I GRO Industrier AS eier A.L Gartnerhallen 25%,
resten eies av Bama Gruppen. Selskapet bedret i
2003 det økonomiske resultatet til tross for en noe
lavere omsetning. Bedriften har stor fokus på pro-
duktutvikling bl.a. basert på norske råvarer.



Salatdelen i GRO Industrier ble utfisjonert og solgt
til Bama Industrier. Oppgjøret for Gartnerhallens
andel ble foretatt i aksjer i Bama Industrier og Gart-
nerhallen eier nå 7,9% i Bama Industrier. Også
Bama Industrier er inne i en god omsetningsutvik-
ling, og gir samtidig et godt økonomisk resultat.

A.L Gartnerhallen solgte i 2003 sine 9,8% av blom-
sterselskapet GRO Blomster AS. 

Norwegian Fresh  A/S eies 50% av Gartnerhallen
og 50% av Bama Gruppen og har som formål å sel-
ge norskprodusert frukt, bær og grønnsaker på det
europeiske markedet.  De økonomiske resultatene
ble heller ikke i 2003 tilfredsstillende og selskapet
er under avvikling. Virksomheten vil bli videreført i
et samarbeidsprosjekt.

Markedsregulering
GPS avsetningstiltak har ansvaret for administre-
ringen av markedsreguleringen på vår sektor. Gjel-
der for matpoteter og epler. A.L Gartnerhallen del-
tar i det praktiske arbeidet på oppdrag fra GPS av-
setningstiltak. I 2003 var aktiviteten relativt liten.

Avrensordningen for poteter
Avrensordningen for poteter er en del av markeds-
ordningen som har til mål å sikre avsetningen for
avrens fra foretakene i markedsordningen for pote-
ter. Dette skal bidra til å bedre kvaliteten på ferske
og foredlede matpoteter. Grunnlaget for mengden

avrens som skal kunne leveres, er den årlige bud-
sjetterte avsetningen av sprit, glykose og potetmel
og som omregnet til dagens forbruk utgjør 55 –
60000 tonn avrenspoteter inkl. reststivelse.

A.L Gartnerhallen har inngått avtaler med medlem-
mene som gir rett på store leveranser av avrens og
i sesongen 2002/2003 utgjorde denne avtalen i alt
17000 tonn. Denne kvoten var fordelt på de enkel-
te leveringsområdene og mottakene for avrens ut
fra anslått  behov.

Leveransene gikk som normalt gjennom sesongen
frem til midten av mai da HOFF ga stoppordre at
samtlige kvoter var oppbrukt og videre leveranser
ville bli belastet med merkostnader. 

Gjennom sesongen hadde svært mange potetparti-
er blitt nedklassifisert og kjørt direkte til avrens,
dette hadde også medført at avregning og oppgjør
for disse partiene på Østlandet hadde blitt aksep-
tert avregnet direkte fra HOFF til produsentene. I
Trøndelag og for GRO Industrier, har det ikke vært
endringer i rutinene.

Merkostnaden som A.L Gartnerhallen har blitt be-
lastet var ca 28 øre/kg avrens levert utover kvote til
sammen kr 948.000,-  Det vil bli trukket på fremti-
dige leveranser inntil hele beløpet er inndekket ut
fra en fordeling på oppgjørsområdene der totalle-
veranser og tildelte kvoter danner grunnlaget.
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KSL
A.L Gartnerhallen er representert i styringsgruppen
for Kvalitetssystem i Landbruket (KSL) og ønsker å
fremme KSL hos medlemmene. Dette gjøres ved at
KSL er et grunnleggende krav i våre leveringsavta-
ler med Bama Gruppen AS og i omsetningen av
planter og settepoteter. A.L Gartnerhallen ønsker at
KSL skal være det kvalitetssystemet som skal gjelde
for vår produksjon og at dette dekker de krav som
kundene og forbrukerne setter. 

Gartnerhallen har koblet seg til revisjonsdatabasen
til KSL og vil i tiden fremover bruke opplysningene
i tilknytning til produksjonsplanleggingen og opp-
følgingen av den.

Seksjon Planteavl
Arbeidet med statskontrollert plantemateriale skjer
etter retningslinjer fra Statens Landbrukstilsyn og
foregår ved våre stasjoner i Sauherad og Ervik. Et-
ter funn av Jordbærsvartflekk på eliteplantestasjo-
nen på Sauherad våren 2003, ble det utført omfat-
tende testing hos Gartnerhallens planteprodusen-
ter, og det ble konstatert funn hos flere av disse.
Det er antatt at skadegjøreren har kommet med im-
porterte planter gjennom karantenestasjonen på
Kise til  Sauherad. Gartnerhallen hadde ikke hatt
mistanke om smitte, og det var heller ikke testeme-
toder tilgjengelig før Plantevernet startet sitt pro-
sjekt for å etablere en testemetode.

Etter disse  funnene av Jordbærsvartflekk, fikk sta-
sjonen pålegg fra Landbrukstilsynet om å avslutte
produksjonen av eliteplanter av bestående kjerne-
materiale og holde jordbær atskilt fra andre kultu-
rer i veksthusanlegget. 

For å etterkomme de offentlige kravene, er det
foretatt omfattende utbedringsarbeider på anlegget
samtidig som det har blitt gitt dispensasjon for en
midlertidig endring av produksjonsopplegget hos
planteprodusentene ved at det i år dyrkes en gene-
rasjon lengre enn normalt. Tilgangen på friske jord-
bærplanter vil derfor være noe begrenset kom-
mende sesong da tre av våre plantedyrkere ikke
har materiale for salg.

Erstatningssaken om mutasjoner i bringebærsorten
Veten som har gått siden år 2001, er nå avsluttet og

tilbudet fra forsikringsselskapet om erstatningsdek-
ning er gjennomført. 

Ved siste års jordbruksforhandlinger ble det vedtatt
å utarbeide en rapport som grunnlag for  ny orga-
niseringen og finansiering av fremavl innen hage-
bruk og settepoteter. Denne rapporten vil være klar
før årets forhandlinger og danne grunnlaget for
virksomheten videre. 

Forskning og utvikling
Samarbeidsavtalen mellom Bama Gruppen AS, A.L
Gartnerhallen, Planteforsk og Matforsk om bruker-
styrt forskning og utvikling (FoU) fra 2004 til 2005
har ikke gitt like høyt aktivitetsnivå som forrige pe-
riode. FoU vurderes fortsatt som et viktig virkemid-
del for å befeste og utvikle sin konkurransesitua-
sjon bl.a. gjennom en sterkere kunnskapsbasert
landbruksproduksjon. 

Gartnerhallen har vært aktiv deltaker i å utvikle
skisser og prosjekter for hele bransjen. Fondet for
forskningsavgift på landbruksprodukter har og vil
komme til å delfinansiere flere slike bransjepro-
sjekter. 

Det er fortsatt behov for å utvikle samarbeidsfor-
mer og avklare forventninger mellom aktørene i
grunnforskning, anvendt forskning, veiledningsap-
parat, produsenter og omsetningssystem.
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Generelt
Salget i 2003 var godt for de aller fleste vareslag. Vi
startet året med små lagerbeholdninger av viktige
vareslag som potet, kål og gulrot, men til gjengjeld
oppnådde vi høyere priser på disse produktene. 

Ny norsk sesong kom godt i gang og salget utover
høsten hadde en god utvikling. Fruktavlingene var
mindre enn rekordåret 2002, og lagrene var tomme
før 1. desember. Markedsansvarlig har hatt møter
med kulturansvarlige produsenter for å oppdatere
Bama Trading på produksjonsutviklingen. Dette
sammen med riktigere produksjonsplaner har vært
med til å tilpasse riktige volumer og derigjennom
bra og stabile priser.
Summert opp viste salget i konsummarkedet en øk-
ning i verdi på 2%, mens det har vært en nedgang i
volumet i forhold til fjoråret på 6%.

Over lengre perioder har vi nådd målprisen på
flere produkter, unntaket er isbergsalat og blomkål
som har ligget under i hele perioden. Sistnevnte
hadde en begredelig prisutvikling. Men salget var
godt og vi solgte ca 9% mer enn planen. Dette er
en vanskelig kultur å planlegge da klima har en
strek og avgjørende betydning for avlingsnivå. Mar-
kedet svarte med å gi lave priser og det vedvarte
hele sesongen.

Agurk 
Agurk har hatt en stabil sesong, verdien gikk ned med
1%, mengden var som i 2002.

Tomat
Den runde tomaten har utviklet seg med 2% økning i
verdi, avlingene har vært mindre og det er en ned-
gang på 7%. Klase/smakstomat og Cherrytomat har
en god utvikling og står for fremgangen i det generel-
le tomatforbruket. Akkumulerte oppgjørspriser har
ligget kr 0,20 under målpris. Oppgjørsprisen sammen-
lignet med produsenter som leverer til andre grossis-
ter har bedret seg i forhold til 2002.

Isbergsalat
Våre produsenter har hatt en økning i verdi på 7%, og
en mengdeøkning på nesten 8%. Dette er en god ut-
vikling. Det fuktige været vi hadde først på sesongen
førte til litt forsinket oppstart, men så kom vi fort i
rute igjen. I forhold til planen har vi tatt ut 9% mer.
Det har vært en opplysningskampanje i samarbeid
med OFG som ble finansiert med frøavgiftstrekket på
2 øre pr solgte frø. En salgskampanje ble også
gjennomført.

Spesialsalater
Hodesalat har en negativ utvikling med 18 % hos oss,
rapid har også en nedgang. Dette er også utviklingen
i totalmarkedet. Men totalt sett for gruppen er det en

god framgang for hele markedet og for våre produ-
senter. Verdi økningen er på 28% og volumet med
22%. Det er typer som Frilise (Vestfoldsalat – Crispi),
Ekeblad, Lollo, Ruccula og Hjertesalat som står for
framgangen i denne gruppen, og da med sistnevnte
som en klar vinner. Planleggingen av denne gruppen
produkter er ikke enkel da salget dag for dag betyr
enormt mye for at markedet skal tilføres frisk vare.

Urter
Dette er også en gruppe produkter som har hatt en
god framgang de siste årene og så også for 2003. Ver-
diøkningen har vært på 31% og mengdeøkningen ble
33%. Produktet har gjennomgått en viss standardise-
ring i vårt system det siste året, ved at det nå er inn-
ført en 9 cm potte som standard i detaljhandelen og
poser/emballasje er utviklet i henhold til dette. Det er
5 produsenter av dette produktet i Gartnerhallen.

Hodekål
Tidligkålsesongen er avhengig av at overgangen fra
import til norsk vare er balansert i forhold til innkjøpt
vare og produksjonsstarten på ny norsk kål. I år var
dette meget godt tilpasset takket være en god kom-
munikasjon mellom produsentene, GH og Bama, GPS
sin telefonmøter ble godt underbygd med riktige data
fra produsent områdene. Den fuktige perioden i mai
forsinket nok kålen noe dager. Ellers har resten av
kålsesongen vært veldig stabil med brukbare priser.
Fårikålsalget var også i år en salgssuksess volummes-
sig. Utviklingen for produktet har vist en økning i ver-
di på 7%, men en nedgang i volum på 5%. Avlingsni-
vået lå høyere enn 2002. 
Lagerbeholdning 01.01.04: 1501 tonn.

Kålrot
Første del av sesongen gikk veldig greit, lagerbehold-
ningene var små og ny sesong startet med blanke ark.
Dette er en av grunnene til at verdien på omsatt
mengde økte med 4%,mens volumet gikk ned med
hele 13%, som helt klart skyldes avlings nivået 2002.
Kålrot er også et typisk sesongprodukt, med en stor
omsetningstopp i pinnekjøtt- og lutefiskperioden.
Lagerbeholdning 01.01.04: 2099 tonn.

Blomkål
Blomkålsesongen startet i uke 24 med liten mengde
innmeldt og med stor mengde tilført markedet, Prisen
gikk drastisk ned og tidlig produsentene fikk dårli-
gere oppgjør i denne sesongen. Utover i sesongen var
det et stort press på Økern torg, noe som gav seg ut-
slag i en lav pris gjennom hele sesongen. Kvaliteten
har vært god og salget godt. Verdien gikk ned med
2%, men volumet gikk opp med 9%. Skal vi rette opp
økonomien i denne produksjonen må vi forholde oss
korrekt til produksjonsplanene.

Brokkoli
Sesongen har vært grei for brokkoli, som er fortsatt er
i vekst. Verdien har økt med 19% og volumet med
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20%. Vi hadde en god dekning hele sesongen med
unntak av ukene 37-39, hvor det var litt lite. Brokkoli
er en vare det ikke er noteringspris på , og kvaliteten
må hele tiden være på høyde med eller bedre en im-
porten, noe vi også klarer. Det ble kjørt to salgskam-
panjer og produsentene bidrog med sitt.

Kinakål
Kinakål sesongen startet dramatisk ved at vi hadde en
noe for høy produksjon, da vår varemottaker hadde
bestemt seg for å selge import noe lengre i 2003 enn
i 2002, i tillegg kom også produktet litt før denne se-
songen. Kvaliteten var fin, men noe måtte dessverre
destrueres. Etter en evaluering ble vi enig om at vi
kan ha norsk produksjon av et omfang i den aktuelle
perioden og planene legges slik for 2004 sesongen.
Kinakål er et billig-produkt og har også i år hatt en
nedgang, på tross av nye bruksområder. Det er laget
små tipsbrosjyrer som distribueres med hver pakk-
ning,og det er laget og kjørt radiospotter, alt finansiert
av detfrivillige frøtrekket på 2 øre. Dette er langsikti-
ge tiltak som vi håper vil gi utslag i en stagnasjon i
nedgangen og heller en økning av forbruket.
Lagerbeholdning 01.01.04: 516.000 stk.

Gulrot
Denne sesongen startet noe bedre enn fjorårets se-
song. Effekten av iverksatte tiltak var god, men vi har
fortsatt litt store volumer tidlig, samt at det er viktig å
starte sesongen med god kvalitet. Verdien har i år økt
med 3%, men mengden har gått ned med 4%. Kvalite-
ten har stort sett vært veldig god og med en streng
sortering blir også produktet godt ute i butikk.
"Smaksrot" er et nytt produkt/pakning som har slått
godt an, det er en ekstra kvalitet i en 600gr pakning.
2002 var en prøvesesong, men evalueringen tilsier at
produktet skal på markedet også neste sesong. Bun-
tevaren har også gått greit og selger godt når de blir
presentert riktig. Produktutviklingen på buntegulrot
har vært å legge bunten i en tilpasset plastpose (spis-
spose) og det har vært vellykket.
Lagerbeholdning 01.01.04: 7221 tonn.

Kepaløk
Utviklingen på løk har vært god, og det er alle de nye
variantene som har stått for økningen. Verdien for
hele gruppa har økt med 24% og mengden har økt
med i alt 16%. Rødløk har hatt en pen økning med et
total salg på 600 tonn. Bunteløken har stagnert litt i år. 
Lagerbeholdning 01.01.04: 2957 tonn , rødløk 242
tonn.

Purre
Purre hadde en god utvikling i 2002 sesongen, 2003
sesongen har derimot hatt et tilbake slag og det ble
en nedgang i verdien på 5% og 10% i mengde. Noe av
forklaringen på volumnedgangen for norskomset-
ningen er en betydelig mindre mengde ved inngang-
en på året enn året før. Kvaliteten har vært bra, men
det er nok et produkt som en må prøve å utvikle i for-
hold til pakningstyper.
Lagerbeholdning 01.01.04: 80 tonn.

Rosenkål
Sesongen for dette produktet er kort og hektisk. Av-
lingsvolumet ble i år redusert mye med bakgrunn i
bladlus og det ble derfor importert et betydelig kvan-
tum på slutten av sesongen. Produktet pakkes nå stort

sett på et pakkeri og det er utviklet en pakning som
er etterspurt i markedet. Oppgjørsprisen har ligget
over målpris.

Stangselleri
Produktet hører til under gruppen salatgrønnsaker og
er av de som har hatt en økning de siste årene. I år
var det en jevn tilførsel hele sesongen og det ble opp-
nådd en god pris . Verdi økning med 32% og omsatt
mengde med 7%.

Poteter
Prisutviklingen for potetproduksjonen har vært nega-
tiv de siste årene, skjerpede krav til kvalitet har be-
tydd en stor utsortering og det blir en lite salgbar av-
ling å fordele de faste kostnadene på. På den andre
siden stiller forbrukerne krav til en pen og feilfri po-
tet. Gruppen poteter har hatt en nedgang i verdien på
6% og volumet har gått tilbake med 12%, noe av det
skyldes nok de kvalitetsproblemene en hadde med
2002 års avling. Tidlig potetsesongen ble gjennomført
bra i år og kvaliteten på de vaska tidligpotetene ble
bra, bortsett fra en tabbe som ble gjort med plast fo-
ring av kassene.

Epler
I år hadde vi en avling som var adskillig mindre enn i
2002, men på høyde med 2001. Kvaliteten var meget
god ikke minst på smak etter en fin og varm høst. Pri-
sene ute i Europa var høye og vi klarte å holde en
jevn god pris her i landet. Salget var jevnt godt og de
aller fleste var slutt solgte i god tid før 1. desember.
Gul gravenstein er et uønsket eple av mange kjeder
og det er holdt evalueringsmøte for å sette opp revi-
derte planer for hva som kundene vil ha i de nær-
meste 5-8 årene. Vi sliter med at mange vil ha en va-
riant av importepler også i norsk sesong og det gjør at
andelen av norsk i totalsalget blir veldig svekket.

Pærer
Det var små avlinger pærer i år og salget gikk for-
holdsvis greit. Prisene var gode, men norske pærer
sliter litt i markedet og produsentene har tatt signa-
lene ved å plante en sort som Clara Frijs.

Plommer 
Dette er et produkt som ved valg av rette sorter har et
høyt potensiale til økning i salget. Store plommer
med god smak er en meget ettertraktet var hos for-
brukeren. Det ble solgt 330 tonn i vårt system i år til
oppnådd målpris.

Moreller
Et meget lett innlandsmarked i år gjorde at morell se-
songen gikk greit og prisen var god, det ble omsatt
144 tonn på innenlands markedet og bare 17 tonn ble
eksportert. Prisen i begge markeder var stabil gjennon
hele sesongen og kvaliteten var god.

Jordbær
Det ble en meget kort og hektisk sesong for dette
produktet i år med litt lavere priser enn i fjor.
Mengden som omsettes på 3-4 uker er ca 1400 tonn!
Det ble eksportert ca 70 tonn til Sverige, men vi sliter
fortsatt med at Korona er lite egnet for lange reiser.
Totalt for jordbær opplevde vi en nedgang på 2%
både i verdi og volum.
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A.L Gartnerhallen er en uavhengig produsentor-
ganisasjon som har som formål å sikre medlem-
mene en stor, langsiktig og sikker markedsad-
gang av deres produkter. Medlemmenes virk-
somhet utøves over hele landet, mens selskapets
hovedkontor ligger i Oslo. Organisasjonens ho-
vedmålsetting er å skape økonomisk trygghet og
utvikling for medlemmenes næringsvirksomhet. I
denne sammenheng er det ervervet eierposisjo-
ner i selskaper innen plantemateriale, foredling
og distribusjon. Selskapet inngikk i 1997 langsik-
tige leveringsavtaler til industri-, storkjøkken- og
dagligvaremarkedet. 

I årsregnskapet er fortsatt drift forutsetningen
lagt til grunn da det etter Landsstyrets oppfatning
ikke er forhold som tilsier noe annet.

Arbeidsmiljøet i bedriften anses tilfredsstillende.
Driften utøves fra lokaler med god standard. Sy-
kefraværet i 2003 var på 405 dager hvilket tilsva-
rer 8,9% av total arbeidstid. Det var i 2003 ingen
personskader. Selskapet hadde i 2003 heller ing-
en skader eller ulykker på noe av sitt materiell.

Selskapet har ingen aktivitet som påvirker eller
forurenser det ytre miljøet. Medlemmenes pro-
duksjon baseres på Kvalitetssystem i Landbruket
(KSL).

Selskapet praktiserer likestilling på alle nivåer og
arbeider kontinuerlig for å opprettholde denne
praksisen. Av faste ansatte er det 13 kvinner og
12 menn. Landsstyret har 6 medlemmer, hvorav
en er kvinne. Gartnerhallen deltar aktivt i Land-
brukssamvirkets likestillingsprosjekt med målset-
ting om 40% kvinner i styrene.

Etter Landsstyrets oppfatning gir årsregnskapet
en tilfredsstillende beskrivelse av selskapets stil-
ling pr. årsskiftet. Det er Landsstyrets oppfatning
at inntjeningen og likviditeten  i selskapet fortsatt
må bedres.

Selskapets finansielle stilling er god. Selskapets
egenkapital utgjør 38,9% av totalkapitalen. Frem-
medfinansieringen er i det vesentligste innskudd
fra medlemmene som er sikret gjennom øremer-
kede finansielle plasseringer. Landsstyret er ikke
fornøyd med inntjeningen og det arbeides fort-
satt med å bedre denne. 

I tilknytning til de strukturelle endringer som ble
gjennomført i 1997 og overføringer av anlegg og
utstyr til datterselskapet GRO AS og blomstersel-
skapet Primaflor AS, ble tilskudd som ikke var
avskrevet (latent gjeld) overført sammen med
eiendelene. Overført beregnet latent gjeld til
Omsetningsrådet pr. 31.12.97 utgjorde 40,9 mill.
kroner. Gartnerhallen har et usikret regresskrav
på dette beløpet. I tillegg er Gartnerhallen an-
svarlig for å dekke alle finansieringskostnader
forbundet med en evt. refinansiering av den la-
tente gjelden. Omsetningsrådet har ikke god-
kjent denne overføringen og krever tilbakebetalt
48,8 mill. kroner. Det er uenighet mellom Gart-
nerhallen og Omsetningsrådet både når det gjel-
der kravets rettmessige størrelse, den juridiske si-
den av kravet og ikke minst at Gartnerhallen av-
viser hele kravet pga foreldelse. Landsstyret er
kjent med alle disse forhold og har påklaget Om-
setningsrådets avgjørelse. Saken er ført til be-
handling i Landbruksdepartementet. Det er i
denne forbindelse ikke foretatt avsetninger i
regnskapet.

A.L Gartnerhallen har en rettstvist med Primaflor
AS. Tvisten er i første instans avgjort i lagretten til
Primaflors fordel. Saken er anket til høyere retts-
instans og det er i flg. god regnskapsskikk gjort
avsetninger i regnskapet.

Styret foreslår at årets overskudd stort kr.
3.511.691,- føres mot annen egenkapital.

Landsstyrets årsberetning 2003

Oslo, 2. mars 2004

Per Odd Gjestvang Clas Huseby Amund Nilssen

Kirsten Ravnsborg Justad Per S. Hjermann Gunnar Wiig



12

Note 2003 2002

Salgsinntekt 1 873 854 841 233
Annen driftsinntekt 2 21 393 20 506_______ _______
Sum inntekter 895 247 861 739
Varekostnad 864 603 832 443
Lønnskostnad 3/4 11 077 14 479
Avskrivning på varige driftsmidler og 

immaterielle eiendeler 5 2 704 2 704
Nedskrivning immatrielle verdier 5 0 0
Tap på krav -97 -34
Tap på aksjer 250 375
Annen driftskostnad 15 190 13 738_______ _______
Driftsresultat 1 520 -1 966
Resultat fra investering i tilknyttet selskap 6 6 014 7 205
Finansinntekter 1 164 1 157
Finanskostnader 2 187 3 280_______ _______
Ordinært resultat før skattekostnad 6 511 3 116
Skattekostnad på ordinært resultat 9 0 0_______ _______
Ordinært resultat 6 511 3 116
Ekstraordinær inntekt 0 0
Ekstraordinær kostnad 15 3 000 0_______ _______
Årsresultat 3 511 3 116_______ _______

Disponering av årsresultatet
Annen egenkapital 3 511 3 116_______ _______
Sum disponering 3 511 3 116

Resultatregnskap
(Tall i 1000 kr)
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Note 2003 2002

Eiendeler
Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
Immaterielle verdier 5 23 847 26 497_______ _______
Sum immaterielle eiendeler 23 847 26 497
Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 5 681 735_______ _______
Sum varige driftsmidler 681 735
Finansielle anleggsmidler
Investeringer i tilknyttet selskap 6 132 135 130 991
Investeringer i aksjer og andeler 7 12 244 7 971
Obligasjoner og andre fordringer 8 5 334 4 896
Pensjonsmidler 4 29 283 26 437
Sum finansielle anleggsmidler 178 996 170 295_______ _______
Sum anleggsmidler 203 524 197 527_______ _______

Omløpsmidler
Varer 14 15 486 18 420
Fordringer
Kundefordringer 1/12 54 630 49 437
Andre fordringer 12 1 216 533_______ _______
Sum fordringer 55 846 49 970
Bankinnskudd, kontanter og lignende 13 9 474 14 912_______ _______
Sum omløpsmidler 80 807 83 302_______ _______

Sum eiendeler 284 330 280 829_______ _______

Balanse 31.12. 2003
(Tall i 1000 kr)
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Note 2003 2002
Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Innskutt egenkapital
Selskapskapital 10 1 423 1 419
Inntredelsesfond 10 4 273 4 218
Sum innskutt egenkapital 5 696 5 637
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 10 104 931 101 420
Sum opptjent egenkapital 104 931 101 420_______ _______
Sum egenkapital 10 110 628 107 057_______ _______

Gjeld
Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser 4 5 450 5 591
Sum avsetning for forpliktelser 5 450 5 591
Annen langsiktig gjeld
Utsatt inntekt tilknyttede selskap 6 69 268 69 866
Låneinnskudd 0 840
Øvrig langsiktig gjeld 20 076 12 410_______ _______
Sum annen langsiktig gjeld 89 344 83 116_______ _______

Kortsiktig gjeld
Kassekreditt 13 13 504 30 653
Leverandørgjeld 1/12 51 159 42 149
Betalbar skatt 9 0 0
Skyldige offentlige avgifter -608 -1 507
Låneinnskudd 8 658 10 446
Annen kortsiktig gjeld 6 195 3 324_______ _______
Sum kortsiktig gjeld 78 908 85 065_______ _______
Sum gjeld 173 702 173 772_______ _______

Sum egenkapital og gjeld 284 330 280 829_______ _______

Oslo, 2. mars 2004

Per Odd Gjestvang Clas Huseby Amund Nilssen

Kirsten Ravnsborg Justad Per S. Hjermann Gunnar Wiig

Balanse 31.12. 2003
(Tall i 1000 kr)

Daglig leder
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Kontantstrømoppstilling
(Tall i 1000 kr)

01.01 - 31.12

2003 2002
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Resultat før skattekostnad 3 511 3 116
Periodens betalte skatter 0 25
Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler 0 0
Ordinære avskrivninger 2 704 2 704
Endring i varelager, kundefordringer og leverandørgjeld 6 751 -14 765
Forskj. kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordn. -2 987 1 795
Resultat v/bruk av egenkapital- og bruttometode -6 014 -7 205
Endring i andre tidsavgrensningsposter 2 649 -3 131

––––––––––––––––––––––––
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 6 614 -17 461

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 0 0
Avgang tilknyttet selskap i forb. med fisjon 4 273 0
Endringer i andre investeringer -4 273 -1 257

––––––––––––––––––––––––
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 0 -1 257

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld 7 666 1 136
Netto endring i kassekreditt -17 149 16 293
Inn-/utbetalinger av egenkapital 59 29
Tilbakebetaling låneinnskudd -2 628 -2 800

––––––––––––––––––––––––
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -12 052 14 658

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter -5 438 -4 060

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter 01.01 14 912 18 972
––––––––––––––––––––––––

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter 31.12 9 474 14 912
––––––––––––––––––––––––
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Note 1 Regnskapsprinsipper

Tilknyttede selskaper.
Selskapsregnskapet og de tilknyttede selskaper
omfatter følgende:

AL Gartnerhallen
GRO AS (tilknyttet selskap 39%)
Gro Industrier AS (tilknyttet selskap 25 %)

Med tilkyttede selskap menes selskap der kon-
sernet har en eierandel på 20-50%, hvor investe-
ringen er av langsiktig og strategisk karakter og
hvor konsernet kan utøve en vesentlig innfly-
telse.
Tilknyttede selskaper innarbeides etter egenka-
pitalmetoden. Konsernets andel av resultat i et
tilknyttet selskap er basert på resultat etter skatt i
det tilknyttede selskapet med fradrag for eventu-
elle avskrivninger på merverdier. I resultatregn-
skapet er andel av resultat i tilknyttet selskap vist
under finansposter.  I balansen vises eierandelen
i tilknyttede selskaper under anleggsmidler.

Klassifisering av poster i regnskapet
Eiendeler som knytter seg til varekretsløpet samt
fordringer som tilbakebetales innen et år, er om-
løpsmidler. Andre eiendeler er anleggsmidler.
Tilsvarende prinsipp er benyttet for gjeldsposter.
Alle inntekter fra salg av varer er klassifisert som
salgsinntekter. Poster som er vesentlige og uvan-

lige for virksomheten, er i resulatregnskapet
klassifisert som ekstraordinære.
Gevinst ved ordinære salg av driftsmidler er klas-
sifisert som andre inntekter.

Kundefordringer
Alle fordringer oppstått ved salg av varer er klas-
sifisert som kundefordringer. Kundefordringene
er verdsatt til det laveste av historisk kost og for-
ventet verdi på oppgjørstidspunktet.

Driftsmidler/avskrivninger
Varige driftsmidler er i balansen oppført til kost-
pris redusert med avskrivninger lineært beregnet
over driftsmidlenes økonomiske levetid.  Det er
benyttet følgende avskrivningssatser:

Bygninger 30 år
Transportmidler 5 år
Inventar/utstyr 3-5 år

Varebeholdninger
Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av
anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet og virkelig
verdi.

Pensjonsordninger
Forpliktelser og midler er aktuarmessig beregnet
etter NRS 6 standarden og redegjort for i note.

Note 2 Andre driftsinntekter / Andre driftskostnader / Store enkelttransaksjoner
(Tall i 1000 kr)

Andre driftsinntekter 2003 2002
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Tilskudd SPL 8 289 7 075
Medlemskontingenter 11 487 11 346
Andre 1 617 2 085
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sum andre driftsinntekter 21 393 20 506
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Plantestasjonene produserer sykdomsfritt mor-materiale til stamplanteproduksjon og grunnstammer 
for fruktproduksjon. Dette er et offentlig oppdrag som GH utøver innenfor de økonomiske rammer 
som stilles til disposisjon.
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Note 3 Lønnskostnader / Antall ansatte / Godtgjørelser / Lån til ansatte / Pensjoner mm.
(Tall i 1000 kr)
Lønnskostnader mm. 2003 2002
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Lønninger 8 314 9 233
Folketrygdavgift 1 518 1 954
Pensjonskostnader -996 1 654
Andre ytelser 2 241 1 638
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Lønnskostnader 11 077 14 479
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Gjennomsnittlig antall ansatte 25 27

Godtgjørelser (i kroner) Daglig leder Landsstyret Regionstyrer
Lønn 842 324 533 496 158 000
Annen godtgjørelse 52 837 531 170 329 452
Sum ytelser 895 161 1 064 666 487 452

Revisor
Revisjonshonoraret for 2003 er kostnadsført med kr 120 000.-. I tillegg kommer revisjonsrelaterte tjenester
med kr 84 425.- samt annen bistand med kr. 108 850.-.

Note 4 – NRS 6 2003
(Tall i 1000 kr)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Sikrede pensjoner AFP Pensjoner
2003 2002 2003 2002

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Faktisk Faktisk Faktisk Faktisk

Årets opptjening 725 987 0 0
Rentekost på forpliktelsene 4 809 5 400 127 171
Forventet avkastning -7 543 -7 619 0 0
Arbeidsgiveravgift 193 217 18 24
Resultatførte planendringer 537 2 201 0 162

––––––– ––––––– ––––––– –––––––
Årets pensjonskostnad -1 279 1 186 145 357

––––––– ––––––– ––––––– –––––––

Midler: Estimert Estimert
Beregnede forpliktelser 89 206 92 569 2 439 2 987
Midler til markedsverdi 112 236 113 412 0 0
Sum nto midler -23 030 -20 843 2 439 2 987
Ikke sanss.gjort overfinans 11 275 11 275 0 0
Ikke resultatførte planendr -17 527 -16 869 107 -326

––––––– ––––––– ––––––– –––––––
Sum pensj.forplikt/-midler -29 283 -26 437 2 546 2 661

––––––– ––––––– ––––––– –––––––

Økonomiske forutsetninger:
Diskonteringsrente 6 % 6 % 6 % 6 %
Forventet lønnsregulering 3 % 3 % 3 % 3 %
Årlig G regulering 3 % 3 % 3 % 3 %
Avkastning pensj.midler 7 % 7 % 7 % 7 %
Årlig reg. pensjoner u/utbet 2 % 2 % 2 % 2 %
Ønsket størrelse på korridor 10 % 10 % 10 % 10 %

Selskapet har inngått en forpliktende avtale med tidligere daglig leder om førtidspensjon fra fylte 65 år.
Den kapitaliserte verdi av disse forpliktelsene er aktuarberegnet og avsatt med kroner 2.930.000. Beløpet
er kostnadsført i regnskapet og ført som gjeld i balansen. Det er ikke inngått forpliktende avtaler overfor
verken styrets leder eller nåværende daglig leder.

Pensjonsordningen omfatter 24 aktive og 197 pensjonister. AFP-ordningen omfatter 13 personer.
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Note 5 Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
(Tall i 1000 kr)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Immaterielle 2003 2002
Tomt Bygn. Inventar verdier

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Anskaffelseskost 01.01 0 843 0 165 230 166 073 166 073
Avgang 0 0 0 0 0 0______ ______ ______ _______ _______ _______
Anskaffelseskost 31.12 0 843 0 165 230 166 073 166 073______ ______ ______ _______ _______ _______

Avskrivninger, nedskrivninger  01.01 0 54 0 2 650 2 704 2 704
Akkumulerte avskrivninger 31.12 162 0 141 384 141 546 138 841______ ______ ______ _______ _______ _______
Bokført verdi pr. 31.12 0 681 0 23 846 24 527 27 232______ ______ ______ _______ _______ _______

Årets ordinære avskrivninger 54 0 2 650 2 704 2 704
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Samlet av-/nedskrivning 2003 54 0 2 650 2 704 2 704

Økonomisk levetid 33 år 3 år 15 år
Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær

Immaterielle eiendeler knytter seg til betalt vederlag for markedsadgang for produsentenes varer. 
Vederlaget er betalt av Gartnerhallen på vegne av produsentene.De løpende inntekter knyttet til 
betalingen skjer dels på produsentens hand og dels på Gartnerhallens hand. De inntekter og kostnader
som registreres i Gartnerhallens regnskap knyttet til varestrømmen, er neddiskontert til nåverdi. 
Differansen mellom nåverdi og bokført verdi før nedskrivningen representerer produsentenes andel av
vederlaget. Denne andelen ble nedskrevet i 2001. Resterende bokført immatriell verdi avskrives med kr
2.650.000 årlig de neste 9 år.

Note 6 Datterselskap, tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet
(Tall i 1000 kr)

GRO AS Gro Sum 
Selskap Industrier AS tilknyttede 

selskaper
Formelle opplysninger

Anskaffelsestidspunkt 22.12.97 26.03.99
Forretningskontor Oslo Tønsberg
Eierandel 39 % 25 %
Stemmeandel 39 % 25 %

Opplysninger relatert til årets tall (Tall i 1000 kr)
Inngående balanse 01.01.2003 4 059 57 065 61 124
Avgang tilknyttet selskap i forb. med fisjon 0 2 264 2 264

+/- Andel årets resultat 1 763 4 252 6 015
+ Utbytte tilbakeført 0 0 0
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utgående balanse 31.12.2003 5 822 59 053 64 875

I regnskapet er tilknyttede selskaper bruttoført, dvs. at utsatt inntekt som følge av nedstrømssalg i balan-
sen er ført som langsiktig gjeld. Sammenhengen blir som følger:

Investeringer i tilknyttede selsskaper 132 135
Utsatt inntekt tilknyttede selskaper -67 260

––––––––
64 875

I tillegg til utsatt inntekt ovenfor på kr 67 260 mill. kommer utsatt inntekt knyttet til aksjene i Bama
Industrier AS med kr 2 008 mill., tilsammen kr 69 268 mill.
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Note 7 Aksjer og andeler i andre selskap mm.
(Tall i 1000 kr)

Eierandel Anskaffelseskost Balanseført verdi Markedsverdi
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Anleggsmidler:

GH Pensjonskasse - innskutt kapital 100,0 % 6 214 6 214 6 214
Bama Industrier 4 272 4 272 4 272
Gro Blomster 2 210 0 0
Graminor 707 707 707
Diverse aksjer 4 973 1 051 1 051

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
18 376 12 244 12 244

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
På aksjene i Bama Industrier AS er det en utsatt inntekt på kr 2 008 mill., jfr. note 6.

Note 8  Andre fordringer
(Tall i 1000 kr)

Balanseført verdi Markedsverdi
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
GH Pensjonskasse - innskutt ansvarlig lånekapital 4 850 4 850

Note 9 Skatt
(Tall i 1000 kr) 01.01. - 31.12

2003 2002
Betalbar skatt fremkommer slik:
Ordinært resultat før skattekostnad 3 511 3 116
Permanente forskjeller 6 28
Nedskrivning aksjer 250 0
Resultat tilknyttede selskap -6 014 -7 205
Endring midlertidige forskjeller -11 718 -10 410__________ __________

Grunnlag betalbar skatt -13 965 -14 471__________ __________

Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt:
Forskjeller som utlignes:
Kortsiktige poster -375 0
Langsiktige poster -50 402 -62 120
Begrensing balanseføring uts. skattefordel 126 523 123 901
Underskudd til fremføring -75 746 -61 781__________ __________

Sum 0 0__________ __________

Utsatt skatt 0 0

Note 10 Egenkapital og bevegelse i egenkapitalen i 2003.
(Tall i 1000 kr)

Andelskapital Inntredelsesfond Annen egenkapital Sum
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Egenkapital 31.12.02 1 419 4 218 101 420 107 057

Årets endringer i egenkapital
Kapitalinnskudd fra eiere 5 55 60
Årets resultat 3 511 3 511
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sum egenkapital 31.12.03 1 424 4 273 104 931 110 628
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Note 11 Pantstillelser og garantiansvar
(Tall i 1000 kr)
Garantiansvar

2003 2002
Ansatte 0 189__________ __________

Kunder/leverandører 0 0__________ __________

Sum 0 189__________ __________

I tillegg kommer garanti vedr. den generelle driftskredittordningen

I forbindelse med overføringen av selskapets eiendomsmasse pr. 31.12.97 forlå det et garantiansvar
hvilende på Gartnehallen på 95,2 mill. Ansvaret reduseres årlig gjennom ordinære nedbetalingsavtaler.

Pantstillelser
Som sikkerhet for kassekreditten er stillet pant i varelager og kundefordringer samt aksjer i GRO AS. 
Bokført verdi av aksjene etter egenkapitalmetoden er kr 5.822.000,–.

Betingede utfall
I tilknytning til de strukturelle endringer som ble gjennomført i 1997 og overføringer av anlegg og  utstyr
til datterselskapet GRO AS og blomsterselskapet Primaflor AS, ble tilskudd som ikke var avskrevet (latent
gjeld) overført sammen med eiendelene. Omsetningsrådet gjør gjeldende et krav om tilbakebetaling på
48,8 mill. kroner. I tillegg er Gartnerhallen ansvarlig for å dekke alle finansieringskostnader forbundet
med en evt. refinansiering av den latente gjelden. Det er uenighet mellom Gartnerhallen og Omsetnings-
rådet både når det gjelder kravets rettmessige størrelse, den juridiske siden av kravet og ikke minst at
Gartnerhallen avviser hele kravet pga. foreldelse. Landsstyret er kjent med alle disse forhold og har på-
klaget Omsetningsrådets avgjørelse. Selskapet vil føre saken til Landbruksdepartementet og om nødven-
dig inn for domstolene. Det er i denne forbindelse ikke foretatt avsetninger i regnskapet.

Note 12 Mellomværende med selskap i tilknyttede selskaper.
(Tall i 1000 kr)

Kundefordringer Andre fordringer
2003 2002 2003 2002

––––––––––– ––––––––––––––– ––––––––––– ––––––––––––––
Tilknyttet selskap 6 975 6 056 0 533

––––––––––– ––––––––––––––– ––––––––––– ––––––––––––––
Sum 6 975 6 056 0 533

––––––––––– ––––––––––––––– ––––––––––– ––––––––––––––

Leverandørgjeld Annen gjeld
2003 2002 2003 2002

––––––––––– ––––––––––––– ––––––––––– ––––––––––––
Tilknyttet selskap 18 0 11 248 10 951

––––––––––– ––––––––––––– ––––––––––– ––––––––––––
Sum 18 0 11 248 10 951

––––––––––– ––––––––––––– ––––––––––– ––––––––––––
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Note 13 Kontanter mm
(Tall i 1000 kr)

2003 2002__________ __________

Ubenyttet del av kassekreditt 16 496 4 347__________ __________

Av kontantbeholdningen er kr. 1.437.000,–  bundet til skyldig skattetrekk og kr. 2.930.000,- bundet til pen-
sjonsforpliktelser overfor tidligere daglig leder.

Note 14 Varer
(Tall i 1000 kr)

2003 2002__________ __________

Ferdigvarer 15 486 18 420__________ __________

Note 15 Ekstraordinære inntekter/-kostnader

Norske Blomsterprodusenter krever selskapet for 2 mill kroner i forbindelse med et fisjonsvederlag fra
1998.
Saken er prøvet for Oslo Tingrett hvor selskapet ble dømt til tilbakebetaling av hovedstol med tillegg av
renter og omkostninger. Saken er anket til Lagmannsretten. Iflg god regnskapsskikk vil selskapet kost-
nadsføre kravet inkl renter og omkostninger, med en rundsum, stor kr 3 mill.
Selskapet anser at erstatningskravet er vesentlig, og at det ikke ligger innenfor selskapets ordinære virk-
somhet i det dette knytter seg til et fisjonsoppgjør.
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Grøntprodusentenes Samarbeidsråd, Rådet - Leder Per Odd Gjestvang
Medlem Clas Huseby

Importrådet - Medlem Kirsten Ravnsborg Justad
Varamedlem Arnt Foss

Kvalitetssystem i landbruket (KSL)
Styringsgruppe - Medlem Knut Henriksen

Varamedlem Arnt Foss
Faggruppe planter, miljø og ressursforvaltning - Formann Nils Seljebø
Faggruppe revisjon - Medlem Nils Seljebø

Norsk Landbrukssamvirke
Rådet - Medlem Per Odd Gjestvang

Medlem Arnt Foss
Styret - 1. varamedlem Per Odd Gjestvang

Garantiutvalget - Medlem Kjell M. Carlsen
Varamedlem Alf Roar Brovoll

Rådgivende Utvalg for mattrygghet - Medlem Nils Seljebø

Landbrukspolitisk forum - Medlem Arnt Foss

Landbrukssamvirkets Forskningsforum - Medlem Nils Seljebø

Landbrukets Utredningskontor, Rådet - Medlem Per Odd Gjestvang
Medlem Arnt Foss

Norges Bondelag 
Representantskapet/Årsmøtet - Medlem Per Odd Gjestvang

Varamedlem Clas Huseby

Omsetningsrådet - Medlem Per Odd Gjestvang
Varamedlem Clas Huseby

Stiftelsen for Landbrukets næringsmiddel-
forskning, Representantskapet - Ordfører Arnt Foss

Varamedlem Nils Seljebø

Styret for Fondet for forskning på land-
bruksprodukter, forskningsutvalget - Medlem Arnt Foss

REPRESENTASJON I TILKNYTTEDE SELSKAPER O.L

A.L GARTNERHALLENS REPRESENTASJON I ANDRE ORGANISASJONER OG
INSTITUSJONER 2003

Gartnerhallens Pensjonskasse (eierandel 100%)
Styret – Medlem Per Odd Gjestvang

GRO AS (eierandel 39%)
Styret - Medlemmer Per Odd Gjestvang, 
Amund Nilssen og Arnt Foss

GRO Industrier AS (eierandel 25%) 
Styret - Nestleder Per Odd Gjestvang og 
medlem Arnt Foss

Bama Industri AS (eierandel 7,9%)
Styret – Medlem Per Odd Gjestvang
Observatør Arnt Foss

Norwegian Fresh AS (eierandel 50%)
Styret - Leder Clas Huseby og medlem Arnt Foss

AL Konservesfabrikken Lier (eierandel 37%)
GHs representant Rolv Eriksrud
Vararepresentant Nils Seljebø

Telefrukt AS (eierandel 35%)
Styret – Medlemmer Nils Seljebø og 
Hans Petter Pedersen

Bunes Fryselager A/L
GHs representant Mona B. Bjune, 
GRO Industrier AS

Overhalla Klonavlssenter (eierandel 37,9%)
Styret – Medlem Nils Seljebø

Graminor AS (eierandel 2,4%)
Styret – Medlem Nils Seljebø



Hovedkontor: Økern Torgvei 30, 0580 Oslo
Postboks 111 Økern, 0509 Oslo

Tlf.: 23 24 93 00 – Faks: 22 72 01 17
Org. nr. 945 958 405

E-post: gartnerhallen@gartner.no
www.gartner.no
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