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2007 2006 2005 2004

Omsetning 1 230 179 1 087 514 1 025 583 946 294

Resultat 37 901 17 886 3 273 10 445

Egenkapital 180 454 143 087 124 513 121 146

Antall medlemmer 1 355 1 365 1 456 1 531

Antall ansatte 24 24 24 24

hoVedtall

Markedsutvikling og markedsandeler 2005-2007
Norsk frukt og grøntmarked, mengdeutvikling:

2006-2007 2005-2006

Totalmarkedet 5.3% 1.8 %

Norsk produksjon 0.1% -4.8 %

Forbruket av frukt og 
grønt i Norge øker 

Markedsutvikling

Markedsandeler
2007 2006

Norsk andel 30% 31%

Gartnerhallens andel av totalmarkedet 18% 17%

Norsk andel av produkter som produseres i Norge 47% 49%

Gartnerhallens andel av norsk andel 61% 57%
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KonSuM InduStrI

andel verdi 2007 Verdi 
endr.

Mengde 
endr.

Verdi 
endr.

Mengde 
endr.

Agurk 8.4 % 29% 33% 49% 37%

Tomat 7.0 % 1% 3%

Kålrot 3.0 % 27% 4% 2% -2%

Kål 3.7 % 39% 1% -9% 12%

Blomkål 3.2 % 38% -4% -3% -4%

Brokkoli 1.8 % 32% -2% -17% -23%

Gulrot 10.8 % 25% 16% 11% 12%

Løk 5.3 % 23% 5% -76% -65%

Purre 1.5 % 6% 4% 24% 29%

Selleri 0.7 % -10% -8% 6% 4%

Kinakål 1.6 % 1% -10% -25% -20%

Isbergsalat 4.1 % 27% 11% 12% 7%

Rapidsalat 1.9 % 5% -2%

Andre salater 7.0 % 23% 27% 25% 22%

Urter 4.2 % 15% 12%

Stangselleri 0.4 % 21% 8% -2% -7%

Div. Grønnsaker 2.0 % 13% -1% -32% -40%

Potet 20.3 % 23% 14% 0% -3%

Epler 2.8 % -19% -31% -74% -77%

Pærer 0.1 % -21% -20%

Kirseb/Moreller 0.8 % -42% -50% -63% -63%

Plommer 0.8 % 7% -1%

Jordbær 4.9 % -5% -21% -18% -15%

Bringebær 1.3 % 3% -1%

Annen bær 0.5 % -30% -28% 44% 44%

Erter 0.4 % -39% -39%

Økologisk 1.5 % 358% 349% -2% -4%

SuM 100.0 % 17% 10% -2% -4%

VerdI og Mengde 2007
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Ambisiøse mål er både nødvendig og mulig! 
Nødvendig for at vi skal kunne fortsette å ha 
den konkurranseposisjonen vi har i dag – både 
i forhold til andre leverandører og ikke minst 
import. Spesielt med tanke på å reforhandle 
fordelaktige avtaler med Bama, NorgesGruppen 
og GRO Industrier. Mulig fordi vi opererer i et 
marked i vekst og fordi vi som Norges største 
produsentorganisasjon besitter en enorm  
kollektiv kompetanse som vi nå skal utnytte 
enda bedre!

Tall fra Norsk Landbrukssamvirke viser at  
nordmenn vil ha enda mer frukt og grønt.  
- og varene - de skal være norske. Dette viser noe 
av markedspotensialet vårt – og bekrefter at vår 
ambisiøse målsetning om en årlig omsetnings-
økning på minimum 10 prosent per år frem til 
2012 er helt riktig.  Men det vil kreve en felles 
innsats!

Systematisering av produksjon blir sentralt for å 
videreutvikle vår kollektive kompetanse. Vi må 
dokumentere kvalitet, sårbarhet og kostnader 
slik at vi kan lære av dem som lykkes. Jeg har tro 
på at konkurranse – både internt i Gartnerhallen 
og i forhold til andre leverandører - er et godt 
virkemiddel for utvikling, og en inspirasjon som 
vil gjøre oss enda bedre! 

Å sette produksjonen i system vil kreve kompe-
tanseheving av produsentene og styrking av 
organisasjonen. Samtidig må vi bygge videre  
på og videreutvikle samarbeidet med Bama 
 – Europas beste frukt- og grøntleverandør.  
Gartnerhallskolen vil bli et viktig kompetanse- 
hevingstilbud for produsenter og samarbeids-
partnere, som skal bidra til at vi kan ta ut  
potensialet i hele verdikjeden til beste for  
kunder, eiere og samfunnet.  

Det viktigste nå er at alle blir med – at vi styrker 
Gartnerhallen som et faglig og sosial fellesskap: 
Det vil gi uttelling både for den enkelte produsent 
– kundene og ikke minst sluttbrukerne!

Per odd gjestvang
Styreleder

I 2007 gjennomførte vi en stor og grundig strategiprosess som inkluderte 
store deler av organisasjonen. Den munnet ut i en strategisk plan: 
“Gartnerhallen 2012”. Her har vi satt oss ambisiøse mål, tenkt nytt og tatt 
noen tydelige valg som skal gjøre oss i stand til å innta posisjonen som 
norges beste produsentorganisasjon og foretrukne leverandør av frukt 
og grønt.

aMbISIØSe Mål
– nødvendig og mulig!
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Økologisk vekst i Gartnerhallen
  2006 2007

Øko Brokkoli:   12 374 kg   39 856 kg

Øko Isbergsalat:  4 356 kg    70 082 kg

Øko Kepaløk:   50 kg 130 979 kg

Øko Sherrytomat:  1712 kg  24 514 kg

Øko Asparges:   833 kg   1 650 kg

Øko Gulrot:   168 073 kg   638 524 kg
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tekst: ole petter tharaldsen 

Sammen med kollega Ole Petter Nyhaug er 
han ansvarlig for det løpende trendanalyse-
prosjektet Soon Well, der holdninger til 
helse, kosthold og velvære belyses. Trender 
og potensial for økologiske produkter er ett 
av områdene i undersøkelsen.

- Den store trenden er at folk ser sammen-
hengen mellom eget kosthold, sunnhet og 
bærekraft, forteller Røgenæs.

- Vi har spurt 1060 forbrukere om deres 
forhold til økologiske produkter, og svarene 
indikerer at fremtiden er lys for dem som 
satser på økologisk produksjon. Forbrukerne 
er nemlig svært interesserte, forteller han og 
påpeker at 24 prosent forventer å kjøpe mer 
økologiske produkter enn de gjør i dag.

Ikke enten eller, men både og
Det dreier seg ikke lenger om bare å redde 
miljøet eller bare å fokusere på egen helse.

- En del av befolkningen ser dette i 
sammenheng. De som etterspør økologiske 
produkter ut fra egen helse og miljøet bor 
stort sett i byene, mens de som etterspør 
økologisk mat ut fra enkeltargumenter ofte 
bor utenfor. 

- Det er også interessant at 46 prosent 
av utvalget mener at økologisk mat er sun-
nere enn tilsvarende produkter som ikke er 
økologiske. 

Kortreist mat aktuelt
Røgenæs forteller at kortreist mat har fått en 
renessanse ut fra et klimaperspektiv. Med 
andre ord – produkter som har en kort og 
enkel vei frem til forbruker blir en klima-
vinner fordi de ikke krever lang og foruren-
sende transport.

- Forbrukerne er ganske forvirret på mil-
jøvern og bærekraft og interesserte i hvordan 
de selv kan bidra. Å endre forbruk og kjøpe 
økologisk oppfattes som en enkel måte å 
være miljøbevisst på. Folk ønsker seg også 
”historien bak maten”. For eksempel høres 
Stangekylling bedre ut enn vanlig kylling.

Pris teller
Miljøvern og egen helse har definitivt gitt 
fornyet interesse for økologisk produksjon, 
men Røgenæs påpeker at undersøkelsen også 
viser at pris har betydning.

-16 prosent av alle forbrukere foretrekker 
økologisk dyrkede produkter, mens 46 pro-

sent fortrekker økologiske produkter – gitt at 
prisen er lik de konvensjonelle produktene!

Miljøengasjement gir status
Det er ikke tvil om at miljø er mer ”in” enn 
noen gang og faktisk gir status.
- For eksempel ser man tydelig at salget av de 
store SUV-ene har falt dramatisk den siste 
tiden. Folk ønsker å bidra til å redde miljøet, 
og det å handle ansvarlig gir respekt. Kvin-
nene gjør seg bemerket. Det er kvinner med 
høy utdanning, 30 år +, som særlig ønsker 
økologisk mat. Disse har helse- og miljø-
vernfokus uavhengig av inntektsnivå,  
avslutter trendanalytikeren.

Sterk, økologisk utvikling 
Den positive utviklingen i interesse for 
økologiske produkter stemmer helt med 
ferske tall fra Gartnerhallen. Om vi ser på 
utviklingen fra  2006 til 2007 er veksten 
betydelig. Vinneren er øko gulrot med en 
omsetningsøkning fra 168.073 kg i 2006 til 
638.524 kg i 2007 (3,7 mill kroner i 2006 til 
16,6 mill kroner i 2007). 

- Før spiste vi økologisk mat for å redde verden. Nå gjør vi det for å redde oss selv. Vi er opptatt av egen 
helse og miljøfokuset er stort, ifølge trendanalytiker Finn Erling Røgnæs hos Synovate.

ØKologISK trend

 økologisk frukt og grønt



navn:  Anders Hørthe

alder:  35

bosted:  Hørte Gård, Sylling i Lier

areal:  Har 250 mål selv og leier 200  
 mål av forskjellige naboer

ansatte:  3-20 ansatte i daglig drift 

Produkt:  Spesialsalater – Rucola,  
 Isberg, konvensjonell og  
 økologisk

 
Økologisk produksjon bidrar positivt 
til miljøet, og det er i seg selv stimule-
rende. Men det er avgjørende å ha god 
jord, flinke folk, riktige maskiner og 
kompetanse på produksjon,  
produkter og markedet.

”



Interessen for økologiske produkter øker i takt med miljøfokuset. Og det er bra. Men produksjonen må 
økes, kvaliteten bedres og leveransene stabiliseres - slik at forbrukeren i siste ledd er fornøyd og vil 
betale en riktig pris.

tekst: ole petter tharaldsen 

Anders Hørthe er bonde og salatprodusent 
på Hørte Gård i Sylling. Han er vokst opp på 
gården som han overtok for 10 år siden, og 
her driver han konvensjonell og økologisk 
grønnsakdyrking.

- Vi startet opp et testløp med økologiske 
produkter i 2004 og har satset for fullt siden 
2006. Fra å bare drive med konvensjonell 
grønnsakdyrking ser jeg at markedet 
nå i økende grad ønsker seg økologisk 
mat. Jeg mener vi har satset på et riktig 
tidspunkt med tanke på at både politikere 
og forbrukere ønsker dette. I dag utgjør 
økologisk produksjon 10 prosent av vår 
samlede verdi, men jeg har god tro på at den 
andelen vil øke.

hva innebærer det å drive økologisk?
- Vi driver kun ute/frilandsproduksjon 
og leier ny, ”fersk” økologisk jord her i 
området. I overgangen fra konvensjonell 
til økologisk bruk har vi en karenstid på 
egen jord. Deretter må vi drive på naturens 
premisser for å frembringe avlingene. Og det 
er selvsagt ingen bruk av kjemisk plantevern 
eller kjemisk gjødsel – kun ”ekte vare” i 
økologisk landbruk. For å lære har jeg brukt 
veiledningstjenester og fagmiljøer, vært på 
fagsamlinger i inn- og utland og jeg har 
jevnlig kontakt med forskningsmiljøer.

hvordan er erfaringene med økologisk 
produksjon?
- Jeg er opptatt av miljøet og driver en 
miljøbevisst bedrift. Økologisk produksjon 
bidrar positivt for miljøet, og det er i seg 

selv stimulerende. Men det er avgjørende å 
ha god jord, flinke folk, riktige maskiner og 
kompetanse på produksjon, produkter og 
markedet.

Vi merker at økologisk er i sterk vekst 
og at betalingsvilligheten er tilstede når vi 
presenterer økologiske varer som holder like 
god kvalitet som de konvensjonelle. Men 
kjøpmennene kaster ikke nok produkter 
som ikke holder topp kvalitet, og dermed 
tilbys forbrukerne produkter som ikke 
burde ligge i disken. Vi produsenter selger 
kvalitet og er avhengige av at kjøpmannen 
markedsfører produktene og sørger for 
rask omløpshastighet. Når svinnet går opp, 
blir det vanskelig å tjene penger. Derfor 
må hele verdikjeden settes i bedre system. 
Vi må fokusere på hastighet, hyppighet 
og synlighet i hele verdikjeden: Raskere 
leveranse fra jeg får bestilling til forbruker 
får produktet. Daglig levering av rett 
mengde kvalitetsprodukter gir tilfreds 
forbruker, som ønsker å kjøpe produktet 
oftere. Og god eksponering i butikk, samt 
god markedsføring i hele verdikjeden.

hvordan opplever du interessen  
i markedet?
Interessen for økologiske produkter er 
veldig bra og miljøbevisstheten er økende. 
Men det er en utfordring å alltid ha nok 
produkter i butikkene. Mangler vi produkter 
i perioder, bør vi skaffe dette fra utlandet. 
Folk forventer å ha tilgang på de produktene 
de ønsker seg og er villige til å betale for 
det. Med et godt tilbud, god kvalitet og et 
betalingsvillig marked vil lønnsomheten 
raskt bli bedre i alle ledd. Selv leverer 

jeg ferdig pakkede produkter med Bama 
ØKO- etikett, og med Hørte Gård som 
avsender. Elektronisk sporbarhet på våre 
produkter kan gi mulighet til å bygge en god 
merkevare gjennom at ØKO-kundene er 
mer enn middels interessert i opprinnelse og 
historien bak produktet.

er markedsføringen god nok?
Tilgjengelighet og markedsføring er helt 
sentralt. I Gartnerhallen jobbes det aktivt for 
å rekruttere økologisk kvalitetsproduksjon.  
Bama begynner å ta markedsføringen 
seriøst og satser – jeg mener de som virkelig 
må på banen er butikkjedene. Økologiske 
varer har en merverdi som må komme 
frem. Dette er sunne produkter som gir 
forbruker en helsegevinst – ettersom de er 
produsert uten bruk av kjemiske midler. 
Nyere dokumentasjon viser for eksempel at 
økologiske produkter har større innhold  
av antioksydanter. Slike argumenter må  
opp i dagen.

hva tror du om fremtiden?
Jeg mener at dyktige, konvensjonelle dyrkere 
har gode sjanser til å lykkes som økologiske 
bidragsytere. Politikerne har jo satt et mål 
om at økologisk produksjon skal utgjøre 15 
% av total produksjon og det bør vi klare. 
Men da må vi alle gjøre noen grep!  
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 økologisk frukt og grønt

ØKologISK fremtid
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tekst: ole petter tharaldsen 

NorgesGruppens kjeder ønsker å være best i Norge 
på frukt og grønt, og skal til en hver tid ha et 
spennende sortiment for de ulike kundegruppene. 
Meny og Ultra har satset bevisst på økologiske 
varer.

- Men tilgjengelighet og tilgang på gode 
øko-varer er dessverre en flaskehals, sier 
kategoriansvarlig for frukt og grønt hos den store 
matvarekjeden, Pål Westby.

- Vi sliter med for ujevn tilførsel av varer – ofte 
er det lange pauser mellom leveringene. Slikt 
skaper frustrasjon. Dessuten må produsentene 
levere en jevnere kvalitet. Det skjer titt og ofte at 
størrelseskravene på for eksempel blomkål ikke 
overholdes.

tre prosent av Menys omsetning
Det er sterkt fokus på økologisk, men foreløpig 
utgjør ikke salg i butikk det helt store i forhold til 
konvensjonelle produkter.

- Øko-salget ut av butikk øker med 40-50 
prosent i året, men det tar tid før dette blir 
stor butikk. Derfor er jevn kvalitet og jevn 

tilgang helt avgjørende for fremtiden. Norske 
produsenter er kjempeflinke på dette når det 
gjelder konvensjonelle varer, og jeg tror vi alle 
har alt å vinne på å holde en nær dialog rundt 
problemstillingen. 

Kategorisjefen forteller videre at 
NorgesGruppen ønsker økologisk jordbruk og at de 
har suksess-historier på blant annet sherrytomater 
og epler. På disse produktene har det vært et 
oversiktlig volum og god kvalitet – så de vet det er 
mulig å lykkes

noen bør bli store og gode
Han ser gjerne at noen produsenter tar ansvar og 
satser stort. 

- Det er de store kulturene det nå må 
konsentreres om, og jeg tror produsentene bør 
tenke veksthusproduksjon. De varelinjene som 
produseres inne konvensjonelt må også produseres 
inne på økologisk. Gartnerhallen er en veldig flink 
leverandør på konvensjonelle varer og jeg er sikker 
på at de snart blir like gode på økologisk. Men ting 
tar tid, vi lærer noe nytt hver sesong og vi har full 
tillit til at Gartnerhallen vil løse utfordringene på 
beste måte!

- Jevn kvalitet og jevn tilgang er helt avgjørende for at øko-varer skal bli stor  
butikk. Her har norske produsenter mye å hente, sier NorgesGruppens Pål Westby.

stort potensial for 

ØKo-Varer

 økologisk frukt og grønt
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 TEMA: økologisk frukt og grønt

Øko-salget ut av butikk 
øker med 40-50 prosent 
i året, men det tar tid før 
dette blir stor butikk.
  ”
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testprosjekt e-sporing

• En del av e-sporingsprosjektet til 
landbruks- og matminister Terje 
Riis-Johansen, som skal sikre for-
bruker trygg mat og at produsentene 
kan lære av hverandre.

• Pilotprosjekt med 20 potetprodu-
senter som leverer til GRO Industrier. 
Produsentene registrerer absolutt 
alt som har med produksjonen å 
gjøre i en felles database, som Gart-
nerhallen drifter for GRO Industrier

 
dette er et veldig positivt pro-
sjekt. Jeg håper det vil bidra til 
at vi forbedrer oss faglig og får 
dokumentert at vi produserer på 
en skikkelig måte.”



Nordlund er en av 20 deltakere i e-sporingsprosjektet for potet- 
produsentene i Gartnerhallen som leverer til GRO Industrier. Potet 
er først ute med e-sporing, men snart får vi det på flere produkter. 

- Jeg nølte ikke da jeg fikk mulighet til å delta i pilotprosjektet. Jeg 
har stor egeninteresse av å logge og rapportere hele produksjonen i sys-
temet som nå testes ut, sier bonden som har produksjonsplan til Bama 
(matpotet) og  leveringskontrakt med GRO industrier som bearbeider 
til pommes frites for McDonald’s. 

Våren
- Fra før er jeg del av Bioforsks storskalaforsøk og har ført opp og  
dokumentert alt vi har gjort ute på mine egne 220 dekar og deler av 
innleide 650 dekar som ligger i samme nedslagsfelt. Men som del av 
Gartnerhallens testprosjekt må jeg logge og rapportere alt på nytt. Jeg 
dokumenterer dato for pløying, hvor dypt jeg pløyer, når jeg harver på 
hvilket skifte og når jeg freser til potetsettingen. Deretter følger log-
ging av settepotet og type, hvor store settepotetene er, når de er kjøpt 
inn, hvordan de er behandlet, antall kilo per dekar, settedybde, dato 
for når 50 % av knollene har spiret og når 100% av knollene har spiret.  

Sommeren 
Egentlig burde mannen gått med PCen i lomma hele tiden. Det blir 
nemlig dobbelt arbeid å først notere ned alt ute på jordene, og så 
overføre notatene til PCen. Men fagsjef Tom Roterud i Gartnerhallen 
har lovet at produsentene snart vil kunne bruke et trådløst, elek-
tronisk verktøy som gjør dokumentasjonen enklere å gjennomføre.
Nordlund forteller videre: - Bruken av plantevernmidler er selvsagt 

viktig i dokumentasjonen. Jeg noterer når jeg sprøyter mot ugress, 
mengde, navnet på plantevernmiddelet og hvor mye vann jeg bruker 
per liter. Dataprogrammet er koblet mot en klimastasjon som ligger 
900 meter fra gården min. På hjemmesiden VIPS (på nettet) kan jeg 
lese av lufttemperatur, jordtemperatur, nedbør per døgn og kobler 
dette til dataene for når jeg sprøytet. Ved fare for tørråteangrep, fin-
nes det varsling på VIPS om klimaforhold slik at jeg kan sprøyte ved 
behov.

høsten
Nordlund forteller at hele avlingsprosessen blir overvåket og doku-
mentert i detalj. Dato for innhøsting av de ulike arealene kan i etter-
tid sjekkes opp og analyseres ved behov. Skulle det skje noe, kan man 
følge hele utviklingen. Her er det mye å lære for mange parter.

- Etter at riset er svidd, er det klare regler for hvor lenge vi skal 
vente før vi kan høste potetene – og alt blir selvsagt dokumentert. 
Etter hvert som potetene kommer i hus legger vi inn lageropplysnin-
ger i dataprogrammet. Jeg noterer hvilket skifte potetene er tatt opp 
på, navn på poteten, antall kilo, leveringsdato, kvantum levert og 
varemottaker med kobling mot blant annet følgeseddel. 

Skribenten begynner å bli overbevist. Denne karen følger virkelig 
varen i detalj helt ut døren og dokumenterer bokstavelig talt: fra jord 
til bord.

- Dette er et veldig positivt prosjekt. Jeg håper det vil bidra til at vi 
forbedrer oss faglig og får dokumentert at vi produserer på en skik-
kelig måte. Sånn sett sikrer vi livsgrunnlaget vårt og øker preferansen 
for norsk vare, avslutter bonden fra Nes.

– lønnsomt og nyttig! 
For meg som leverandør er det viktig å kunne dokumentere at egen produksjon har vært forsvarlig i  
forhold til regelverk og god agronomisk praksis, men det er like viktig at jeg har data som jeg og andre 
kan lære av, sier Anders Nordlund på Granmo Gård på Romerike.

 e-SPorIng
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tekst: ole petter tharaldsen 

- Vi i Bellona søker alltid etter de gode 
løsningene. Samtidig er vi ydmyke på at vi 
ikke vet alt eller sitter på alle svar, og her 
er forholdet til landbrukets produsenter, 
industrielle aktører og forhandlere et godt 
eksempel, sier Olaf Brastad.

Sammen for gode løsninger
Brastad er glad for at vi spiser stadig mer 
frukt og grønt her til lands og at bransjen 
åpner for diskusjon med miljøbevegelsen. 

- Det er viktig at vi utnytter jorden og 
har en utbredt landbruksproduksjon i 
Norge. Derfor må vi også ha strenge regler 
for utslipp og sprøytemidler. Bellona har et 
nært samarbeid med Bama, som ønsker å la 
seg utfordre på eget energiforbruk, transport 
og emballasje. Bama har ca. 60 prosent av 
samlet mengde frukt og grønt som selges 
i Norge og har alle muligheter for å delta 
som viktig premissleverandør. Sammen vil 
vi for eksempel se på hvordan vi kan bruke 
avfallet (svinnet) fra bransjen. Dette er store 
bio-ressurser som bør kunne utnyttes, blant 
annet til jordforbedring og energi. 

Klodens og forbrukernes talsmenn
Mange forbrukere er opptatt av at det er 
for mye emballasje på frukt og grønt i 
butikken.  Det blir hevdet at dette skaper 
unødvendig mye søppel av og dessuten 
fordyrer varen.

- Vi mener denne emballasjen kan være 
bra for miljøet. Riktig emballasje ivaretar 
frukt og grønt på en god måte og reduserer 
svinnet betraktelig. Det betyr at mindre mat 
kastes, at mindre energi brukes, nærings-
stoffene ivaretas og maten beholder sin gode 
smak, sier Brastad.

Men Bellonas mann er kompromissløs 
på at emballasjen må kunne gjenvinnes, 
og mener det er langt mer konstruktivt og 
miljøvennlig at noe er gjenvinnbart enn at 
det er nedbrytbart.

Brastad mener det er viktig å tenke 
kreativt og offensivt, og vil gjerne bevisst-
gjøre både produsenter, industri, handel og 
forbrukere. 

- Bevisstgjøring er et godt utgangspunkt 
for å ta vare på vår felles klode. Det finnes 
jo en sammenheng mellom verdien av den 
gode smak og evnen til å verdsette og ta vare 
på skaperverket, avslutter han.

miljøvern må også 
SMaKe godt
Styrelederen i Bellona mener samarbeid, kreativitet og bevisst-
gjøring er avgjørende når vi skal ta vare på vår felles klode. Han 
har også klare synspunkter på emballasje og bruk av svinn som 
bioressurs.
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Gartnerhallen skal være en ansvarlig 
bidragsyter for et bedre miljø. I den nye 
strategiplanen er utvikling av et miljø-
regnskap ett av tiltakene.

- Vi vet at forbrukerne foretrekker  
norske produkter, og vi ønsker å synlig-
gjøre miljøaspektet ved norsk produksjon 
sett opp mot produkter vi konkurrerer 
med. Kortreist mat reduserer utslipp og 
ressursbruk til transport betraktelig. Vi 
legger stor vekt på dette i vårt leverings-
system – og sikrer forbrukerne første-
klasses kortreiste produkter gjennom  
Bamas landsdekkende distribusjons- 
anlegg og til GRO Industriers industri-
anlegg, sier Foss.

Men han er tydelig på at et miljø-
regnskap har flere sider. Arealeffektiv 
produksjon med kort transport er 
miljøvennlig. Samtidig er det energiut-
fordringer ved å dyrke mat i et land langt 
mot nord.

Setter standard
Foss mener norske frukt- og grøntpro-
dusenter har vanskeligere forutsetninger 
enn landene de konkurrerer med fordi 
de får mindre avling ut av hver dekar.

- Det hjelper heller ikke at fremstå-
ende personer i norsk politikk pre-
senterer veksthusproduksjon som en 
miljøversting. Vi har dokumentasjon på 
at det for eksempel brukes mer energi 
på å frakte agurker fra Holland til Oslo 
enn det brukes for å dyrke de samme 
agurkene i veksthus i Norge, forteller han 
og avslutter: - Jeg synes det er vanskelig 
å avgrense hva som skal inkluderes i et 
miljøregnskap. Det viktigste nå er at det 
utvikles en standard vi kan følge – og vi 
er klare til å bidra til et godt resultat!

på lag med miljøet
- Det er vår oppgave å sørge for at frukt- og grøntproduktene 
produseres og leveres på en miljøvennlig måte. Det vil vi  
synliggjøre i et miljøregnskap, sier Arnt Foss, daglig leder i 
Gartnerhallen.

”
 

det finnes jo en sammenheng 
mellom verdien av den gode 
smak og evnen til å verdsette 
og ta vare på skaperverket.

 miljø
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”
når reiselivsbransjen har fokus på lokal-
mat og hotellene setter kortreist mat på 
bordet bidrar dette til økt verdiskaping 
og oppmerksomhet.



gartnerhallen årsrapport 2007 side 17

- Jeg er svært begeistret for ”slow food-filosofien”, 
og helt enig i tanken bak satsing på kortreist 
mat. Likevel ser jeg også mange utfordringer for 
oss som er nisjeprodusenter. For å få en effektiv 
produksjon er vi avhengige av et større marked enn 
vårt eget nærmiljø, sier gartner Kristin Stenersen 
fra Stenersens Gartneri i Åsgårdstrand. Til 
Holmenkollen Park Hotel Rica i Oslo leverer hun 
blant annet krydderurter.

Bedriften er med i et nytt prosjekt: www.
vestfoldmat.no, som skal gjøre det enklere å finne 
lokale produsenter. Hun syns selv det er spennende 
å oppleve lokalprodusert mat når hun er på reise. 

- Når reiselivsbransjen har fokus på lokalmat og 
hotellene setter kortreist mat på bordet bidrar dette 
til økt verdiskaping og oppmerksomhet. Og kanskje 
litt økt prestisje for gartnerfaget også, sier hun.

For smakens skyld
For sjefskokk Torben Stæhr og kjøkkensjef Are 
Norstveit på Holmenkollen Park Hotel Rica gir 
det en god følelse å lage mat av kortreiste og lokale 
matvarer.

- Lokalmat gir en miljømessig fordel i forhold til 
transport. I tillegg merkes det ofte på den naturlige 
smaken. Vi må selvfølgelig først og fremst tenke 
kvalitet, men i denne sammenhengen går det 
hånd i hånd, sier sjefskokken, og får full støtte av 
kjøkkensjefen. Han kan også fortelle at gjestene 
setter pris på hotellkjedens landsdekkende satsing 
på kortreist lokalmat. 

Hver gang det serveres lokale råvarer er det en seier for miljøet. I tillegg  smaker 
det bedre også! To gode grunner til at hotellkjeden Rica satser på tett sam-
arbeid med lokalmat-produsenter. Produsent Kristin Stenersen og kjøkkensjef 
Are Norstveit møttes over grytene på Holmenkollen Park Hotel Rica.

SMaKFullt møte

 miljø
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kraftig omsetningsvekst til tross 
for ekstremvær
Omsetningen økte med 13 prosent i verdi og 5 prosent i mengde. Dette til tross for stor avlingssvikt 
i grønnsaker og potet som følge av ekstremvær og svake fruktavlinger. Økt etterspørsel, høye priser 
utenfor Norge og produktutvikling ga en verdivekst i konsummarkedet på hele 17 prosent og en 
mengdevekst på 10 prosent.Store markedskampanjer i samarbeid med Bama Gruppen AS har også i 
2007 gitt norsk frukt og grønt en positiv profil. Salg av Gartnerhallens andel av aksjene i GRO Industrier 
AS til Findus Norge AS ble gjennomført i 2007. Dette ga en regnskapsmessig gevinst på 32 mill. kroner. 
 

landsstyrets årsberetning:

Formål
A.L Gartnerhallen er en uavhengig produsentorga-
nisasjon som har som formål å sikre medlemmene 
en stor, langsiktig og sikker markedsadgang av 
deres produkter. I meldingsåret fikk laget 36 nye 
andelseiere og 46 gikk ut, og ved utgangen av året 
hadde laget 1355 eiere.

Skape økonomisk trygghet
Medlemmenes virksomhet utøves over hele landet, 
mens andelslagets hovedkontor ligger i Oslo. Orga-
nisasjonens hovedmålsetting er å skape økonomisk 
trygghet og utvikling for andelseiernes nærings-
virksomhet. I denne sammenheng har andelslaget 
eierposisjoner i selskaper innen plantemateriale, 
foredling og eiendom. Andelslaget inngikk i 1997 
langsiktige leveringsavtaler til industri-, storkjøk-
ken- og dagligvaremarkedet. 

ny strategisk plan
Landsstyret vedtok i meldingsåret ny strategisk 
plan – ”Gartnerhallen 2012”. Strategiplanen har sitt 
første opperative år i 2008 og vil være retningsgi-
vende for Landsstyrets arbeid fremover.  De over-
ordnede målene er å øke markedsadgangen for våre 
produkter og å øke verdien for våre produkter.

For å realisere de overordnede målene legger denne 
strategien vekt på å styrke organisasjonens og våre 
produsenters evne til å levere på fem strategiske 
fokusområder: 

 Grossist- og industrimarkedet
 Produsentmarkedet
 Matsikkerhet - og miljøvennlig og  

    etisk produksjon
 Kompetanse
 Organisasjon

Alle fokusområdene støtter opp om formålet 
med organisasjonen og henger nøye sammen. 

I 2007 økte omsetningen med 13 prosent, den 
høyeste veksten som har vært etter omorganise-
ringen i 1997. Fra 1. mai og ut året var veksten på 
konsummarkedet enda høyere og på linje med 
utviklingen på import. 

Omsetningen til industri gikk ned med 2 
prosent i verdi og 4 prosent i mengde. Årsaken til 
tilbakegangen var stor avlingssvikt i de områdene 
industriproduksjonene er lokalisert.
Samlet omsetning endte på 1,23 mrd. kroner.

Fire store markedskampanjer er gjennomført 
i samarbeid med Bama Gruppen. Kampanjene 
har hatt et sterkt fokus på å øke kunnskpene om 
produksjon og bruk av norsk frukt og grønt i en 
internasjonal matkultur. I tillegg til å øke opp-
merksomheten og etterspørselen om våre produk-
ter har markedskampanjene bidratt til at innsatsen 
til norske produsenter er blitt bedre kjent.

godt arbeidsmiljø
Arbeidsmiljøet i bedriften anses tilfredsstillende. 
Driften utøves fra lokaler med god standard. 
Sykefraværet i 2007 var på 3,1 prosent, som er en 
reduksjon på 2,6 prosentpoeng fra 2006. Det var 
i meldingsåret ingen personskader. Andelslaget 
hadde heller ingen skader eller ulykker på noe av 
sitt materiell.

Ytre miljø
Andelslaget har ingen aktivitet som påvirker 
eller forurenser det ytre miljøet. Medlemmenes 
produksjon baseres på Kvalitetssystem i Land-
bruket (KSL). Gartnerhallen stiller krav til aktiv 
oppfølging av KSL og egenrevisjon og lukking av 
evt. avvik er forutsetning for leveranser i tråd med 
produksjons- og leveringsplan og/eller kontrakt. 



Landsstyret mener at videreutvikling av kvalitets-
system og kvalitetsarbeid er en viktig forutsetning 
for å oppfylle andelslagets mål. 

likestilling
Andelslaget praktiserer likestilling på alle nivåer 
og arbeider kontinuerlig for å opprettholde denne 
praksisen. Av antall årsverk i 2007 var 13,3 utført 
av kvinner og 14,7 utført av menn. Landsstyret har 
6 medlemmer, hvorav en er kvinne. Gartnerhallen 
deltar i Landbrukssamvirkets likestillingsprosjekt 
med målsetting om 40 prosent kvinner i styrene. 
Arbeidet følges opp som en del av det ordinære 
organisasjonsarbeidet i Gartnerhallen. I regionsty-
rene ble det i januar 2008 valgt inn 12 kvinner. 
Dette er en tredobling på to år, og kvinneadelen i 
regionstyrene er i 2008 på 30%.

rettvisende oversikt
Etter Landsstyrets oppfatning gir årsberetningen 
og årsregnskapet med noter en rettvisende oversikt 
av andelslagets virksomhet og stilling. 

Forskning og utvikling
Gartnerhallen deltar sammen med Bama, Matforsk 
og Bioforsk i et forpliktende samarbeid om å iden-
tifisere, planlegge og iverksette utviklingsprosjek-
ter som skal gi verdiskapning og varig konkurran-
sekraft. Omfanget av dette har økt i løpet av 2007, 
og Gartnerhallen deltar i flere forsknings- og utvi-
klingsaktiviteter. I 2007 var Gartnerhallen delaktig 
i 12 flerårige FoU-prosjekt og direkte ansvarlig for 
fire pågående prosjekter med offentlig finansiering. 
I 2007 ble det utarbeidet planer og søknader for 6 
nye prosjekt i dette samarbeidet, hvorav Gartner-
hallen er tiltenkt ansvaret for ett prosjekt.
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Finansiell risiko
Andelslagets finansielle stilling er god. Andelslagets 
egenkapital utgjør 63,6 prosent av totalkapitalen, 
som er en økning på 7 prosentpoeng. A.L Gart-
nerhallen har ingen langsiktig gjeld. Behovet for 
arbeidskapital dekkes hovedsakelig av kassakreditt.

Andelslaget er utsatt for renterisiko og kredittri-
siko i sin ordinære forretningsvirksomhet og i sin 
kapitalforvaltning, og styrer mot å ha en akseptabel 
risiko innenfor disse områdene. Andelslagets kre-
dittrisiko er svært begrenset da selskapets domine-
rende kunder er solide selskaper. Alle nye kunder 
blir kredittvurdert ved inngåelse av salgskontrakter. 
Netto tap på kundefordringer over tid er svært lavt. 
Selskapet har i all hovedsak rentebærende gjeld med 
flytende rentesats (Nibor) og er derfor eksponert for 
endringer i kortsiktige renter.

Etter styrets oppfatning foreligger det ikke 
annen finansiell risiko som er av betydning for 
å bedømme eiendeler, gjeld, finansiell stilling og 
resultat. Andelslagets forhold har etter styrets opp-
fatning hittil ikke gjort det nødvendig eller aktuelt 
å inngå andre sikringstransaksjoner.

anvendelse av årets resultat
Styret foreslår at årets overskudd stort kr. 
37.901.000,- føres mot annen egenkapital.

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

utsikter for 2008
Det er budsjettert med en omsetning på 1,3 mrd. 
kroner og et resultat før skatt på 4,2 mill. kroner. 
Landsstyret forventer fortsatt en økning i forbruket 
av frukt og grønt i Norge og det er Landsstyrets 
oppfatning at Gartnerhallen har gode muligheter 
til å ta del i denne veksten. Eventuelt forhandlings-
resultat i WTO vil påvirke utsiktene, men dette 
forventes ikke å gi effekter de nærmeste årene.

 

oslo, 5. mars 2007

Per Odd Gjestvang Rune Dreng Kåre Holand

Kirsten Ravnsborg Justad Per S. Hjermann Martin W. Reed Arnt Foss



Tall i hele tusen kroner
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resultatregnskap pr. 31.12

driftsinntekter
Salgsinntekter 1 203 723 1 065 369

Andre driftsinntekter 2 26 455 22 145

Sum driftsinntekter 1 230 179 1 087 514

driftskostnader
Varekostnad 1 192 559 1 055 052

Lønnskostnader m.m. 3/4 14 908 14 029

Avskriving på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 5 2 834 2 704

Tap på krav 18 -24

Andre driftskostnader 19 473 12 937

Sum driftskostnader 1 229 792 1 084 698

Driftsresultat 387 2 816

Finansinntekter og -kostnader
Resultat fra investering i tilknyttede selskap 6 3 893 14 506

Finansinntekter 15 35 376 1 633

Finanskostnader 1 192 962

Resultat av finansposter 38 077 15 177

Resultat før skatt 38 463 17 993

Skattekostnad på ordinært resultat 9 562 107

Årets resultat 37 901 17 886

disponering av årets resultat
Overført til annen egenkapital 37 901 17 886

Sum disponering 37 901 17 886

note 2007 2006
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Tall i hele tusen kroner

Balanse

eIendeler
anleggsmidler
Immaterielle eiendeler

Immaterielle verdier 5 13 246 15 896

Sum immaterielle eiendeler 13 246 15 896

Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 5 465 519

Sum varige driftsmidler 465 519

driftsløsøre
Biler 5 390 520

Sum driftsløsøre 390 520

Finansielle anleggsmidler
Investeringer i tilknyttet selskap 6 29 736 83 435

Investeringer i aksjer og andeler 7 12 297 12 194

Andre fordringer 3/8 9 867 5 215

Pensjonsmidler 4 39 111 36 107

Sum finansielle anleggsmidler 91 011 136 951

Sum anleggsmidler 105 111 153 886

omløpsmidler
Varebeholdning 14 12 865 19 935

Fordringer
Kundefordringer 1/12 74 916 71 794

Andre kortsiktige fordringer 4 854 1 557

Sum fordringer 79 770 73 351

Kontanter og bankinnskudd 13 88 259 6 076

Sum omløpsmidler 180 895 99 361

Sum eiendeler 286 006 253 248

note 2007 2006
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Tall i hele tusen kroner

Balanse

egenKaPItal og gjeld
egenkapital
Innskutt egenkapital

Selskapskapital 10 1 453 1 447

Inntredelsesfond 10 4 565 4 505

Sum innskutt egenkapital 6 017 5 951

opptjent egenkapital
Annen egenkapital 10 174 437 136 536

Sum opptjent egenkapital 174 437 136 536

Sum egenkapital 10 180 454 142 487

gjeld
avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser 4 2 549 2 576

Sum avsetning for forpliktelser 2 549 2 576

annen langsiktig gjeld
Øvrig langsiktig gjeld 0 0

Sum annen langsiktig gjeld 0 0

Kortsiktig gjeld
Kassekreditt 13 9 561 26 280

Leverandørgjeld 1/12 77 949 61 780

Betalbar skatt 9 400 100

Skyldig offentlige avgifter 1 717 1 608

Låneinnskudd 3 909 4 252

Annen kortsiktig gjeld 9 469 14 165

Sum kortsiktig gjeld 103 004 108 184

Sum gjeld 105 553 110 760

Sum egenkapital og gjeld 286 007 253 248

note 2007 2006

Per Odd Gjestvang Rune Dreng Kåre Holand

Kirsten Ravnsborg Justad Per S. Hjermann Martin W. Reed Arnt Foss
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Tall i hele tusen kroner

kontantstrømanalyse

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

Resultat før skattekostnad 38 463 17 993

- Periodens betalte skatter -262 -57

-/+ Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler 0 0

-/+ Gevinst/tap ved salg av aksjer -31 794 0

+ Ordinære avskrivninger 2 834 2 704

+/- Endring i varelager, kundefordringer og leverandørgjeld 20 115 -9 775

+/- Forskjell mellom kostn.ført pensj. og inn-/utbet. i pensj.ordn. -3 031 -2 179

+/- Resultat v/bruk av egenkapital- og bruttometoden -3 893 -14 506

+/- Endring i andre tidsavgrensningsposter -7 885 -11 401

= Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 14 547 -17 221

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
+ Innbetaling ved salg av aksjer 89 387 0

- Utbetaling ved kjøp av aksjer -103 0

+ Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 0 0

- Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler 0 -520

+ Mottatt utbytte fra tilknyttede selskap 0 5 750

- Endringer i andre investeringer 0 -27

= Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 89 284 5 203

Kontantstømmer fra finansieringsaktiviter
+ Innbetalinger ved opptak av langsiktig gjeld 0 0

- Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld 0 -5 848

+/- Netto endring i kassekreditt -16 719 18 875

+ Innbetaling av egenkapital 66 88

- Tilbakebetaling av låneinnskudd -343 -1 057

- Endring i andre finansieringsaktiviteter -4 652 0

 

= Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -21 648 12 058

= Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 82 183 40

+ Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved

periodens begynnelse 6 076 6 036

= Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved 88 259 6 076

periodens slutt

2007 2006
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noter

 note 1  regnskapsprinsipper

Tilknyttede selskaper.

Selskapsregnskapet og de tilknyttede selskaper omfatter følgende:

 A.L Gartnerhallen
 GRO Eiendom AS (tilknyttet selskap 39%)
 GRO Industrier AS (tilknyttet selskap 25%)
 BAGA Eiendom AS (tilknyttet selskap 25%)

Med tilknyttede selskap menes selskap der selskapet har en eierandel på 20-50%, hvor investeringen er av langsiktig og strategisk karakter og 
hvor konsernet kan utøve en vesentlig innflytelse. Tilknyttede selskaper innarbeides etter egenkapitalmetoden. Konsernets andel av resultat i et 
tilknyttet selskap er basert på resultat etter skatt i det tilknyttede selskapet med fradrag for eventuelle avskrivninger på merverdier. I resultat-
regnskapet  er andel av resultat i tilknyttet selskap vist under finansposter. I balansen vises eierandelen i tilknyttede selskaper under anleggs-
midler.

Klassifisering av poster i regnskapet
Eiendeler som knytter seg til varekretsløpet samt fordringer som tilbakebetales innen et år, er omløpsmidler. 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 
uvanlige for virksomheten, er i resultatregnskapet klassifisert som ekstraordinære. Gevinst ved ordinære salg av driftsmidler er klassifisert som 
andre inntekter. 

Kundefordringer
Alle fordringer oppstått ved salg av varer er klassifisert som kundefordringer. Kundefordringene er verdsatt til det laveste av historisk kost og 
forventet verdi på oppgjørstidspunktet.

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

 Bygninger 30 år
 Transportmidler 4 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 hele tusen kroner     

andre driftsinntekter       
 2007 2006   
Tilskudd 7 370 6 612
Medlemskontingenter 15 046 13 424
Andre 4 039 2 109   
Sum andre driftsinntekter 26 455 22 145    

Seksjon Planteavl produserer sykdomsfritt mor-materiale til stamplanteproduksjon og grunnstammer for fruktproduksjon. Dette er et offent-
lig oppdrag som Gartnerhallen utøver innenfor de økonomiske rammer som stilles til disposisjon (tilskudd).     
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 note 3  lønnskostnader/antall ansatte/godtgjørelser/lån til ansatte/pensjoner mm

Tall i hele tusen kroner   

lønnskostnader mm.   
 2007 2006 
Lønninger 10 367 9 345
Folketrygdavgift 2 219 1 872
Pensjonskostnader 240  320
Andre ytelser 2 082 2 492
Lønnskostnader 14 908 14 029
Antall årsverk  28 28 
   

godtgjørelser (i kroner)   
 Daglig leder Landsstyret Regionstyrer
Lønn 792 520  144
Annen godtgjørelse 149 763  276
Innbetalt pensjonspremie 153  
Sum ytelser 1 094 1 283  420

Selskapet har inngått en forpliktende avtale med tidligere daglig leder om førtidspensjon fra fylte 65 år. Det er ikke inngått forpliktende av-
taler overfor verken styrets leder eller nåværende daglig leder.  Daglig leder er medlem av den ordinære kollektive pensjonsordning i selskapet. 
   

revisor   
Revisjonshonoraret for 2007 er kostnadsført med kr 125 000. I tillegg kommer revisjonsrelaterte tjenester med kr 100 322.  
    

lån til ansatte   
Lån til ansatte utgjør kroner 16 000.

 note 4  nrsp 2007

Tall i hele tusen kroner

Sikrede pensjoner Usikrede Pensjoner

2007 2006 2007 2006

Faktisk Faktisk Faktisk Faktisk

Årets opptjening 1 365 1 303 13 12

Rentekost på forpliktelsene 4 359 4 079 146 130

Forventet avkastning -6 683 -6 184 0 0

Arbeidsgiveravgift 0 0 0 0

Resultatførte estimatavvik 1 000 900 41 0

Årets pensjonskostnad 40 98 200 142

Estimert Estimert

Beregnede forpliktelser 86 411 95 398 3 046 3 183

Midler til markedsverdi 122 412 123 997 0 0

Sum netto midler -36 001 -28 599 3 046 3 183

Ikke resultatførte estimatavvik mv. -3 110 -7 508 497 607

Sum pensj.forplikt/-midler -39 111 -36 107 -2 549 -2 576

Økonomiske forutsetninger:

Diskonteringsrente 5.30% 4.75% 5.30% 4.75%

Forventet lønnsregulering 4.50% 3.00% 4.50% 3.00%

Årlig G regulering 4.25% 3.00% 4.25% 3.00%

Avkastning pensj.midler 5.50% 5.50% 5.50% 5.50%

Årlig reg.pensjoner u/utbet 2.50% 3.00% 2.50% 3.00%

Selskapet har plikt til å ha OTP-ordning. Selskapets pensjonsordning tilfredstiller disse kravene.
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 note 5  varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

Tall i hele tusen kroner

Tomt Bygninger Immaterielle verdier Biler 2007 2006

Anskaffelseskost 01.01 0 843 165 230 520 166 593 166 593

Avgang 0 0 0

Anskaffelseskost 31.12. 0 843 165 230 520 166 593 166 593

Avskrivninger, nedskrivninger 01.01. 0 324 149 333 0 149 657 146 953

Akkumulerte avskrivninger 31.12.                  0 378 151 983 130 152 491 149 657

Bokført verdi pr 31.12. 465 13 247 390 14 102 16 935

Årets ordinære avskrivninger 0 54 2 650 130 2 834 2 704

Samlet avskrivning 2007 54 2 650 130 2 834 2 704

Økonomisk levetid 33 år 15 år 4 år

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 hånd og dels på Gartnerhallens hånd. De 
inntekter og kostnader som registreres i Gartnerhallens regnskap knyttet til varestrømmen, er neddiskontert til nåverdi. Denne andelen ble 
nedskrevet i 2001. Resterende bokført immateriell verdi avskrives med kr 2 650 000 årlig i de neste 5 år.       

 note 6  tilknyttede selskaper

Selskap GRO Eiendom AS GRO Industrier AS BAGA Eiendom AS Sum tilknyttede sel-
skap

Formelle opplysninger

Anskaffelsestidspunkt 12/22/97 3/26/99

Forretningskontor Oslo Tønsberg

Eierandel 39% 25% 25%

Stemmeandel 39% 25% 25%

Opplysninger relatert til årets tall i hele tusen kroner

Inngående balanse 01.01.2007 9 478 73 957 0 83 435

+/Andel årets resultat 1 566 3 501 -1 174 3 893

Tilgang 19 866 19 866

Utbytte

Utgående balanse 31.12.2007 11 044 0 18 692 29 736

 note 7  aksjer og andeler i andre selskap mm.

Tall i hele tusen kroner

Eierandel Anskaffelseskost Balanseført verdi Markedsverdi

Anleggsmidler:

GH Pensjonskasse – innskutt kapital 100% 6 214 6 214 6 214

Bama Industri AS 7.90% 4 273 4 273 4 273

Overhalla Klonavlssenter AS 37.90% 500 500 500

Graminor AS 2.40% 707 707 707

Landbruksforsikring AS 1.67% 500 500 500

Njøs Næringsutvikling AS 22.20% 103 103 103

Diverse aksjer og andeler 3 973 0 0

16 270 12 297 12 297
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 note 8  andre fordringer

Tall i hele tusen kroner 
 
GH Pensjonskasse – innskutt ansvarlig lånekapital 9 850

 note 9  skatt

Tall i hele tusen kroner

2007 2006

Ordinært resultat før skattekostnad 38 463 17 993

Permanente forskjeller -109 1

Skattefrie gevinster salg av aksjer -31 794 0

Resultat tilknyttede selskap -3 893 -14 506

Mottatt utbytte -664 -790

Endring midlertidige forskjeller -11 097 -25 851

Grunnlag betalbar skatt -9 094 -23 046

Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt:

Forskjeller som utlignes:

Kortsiktige poster -255 -958

Langsiktige poster -2 105 -12 499

Underskudd til fremføring -127 684 -118 430

Begrensing balanseføring uts. skattefordel 130 044 131 886

Sum 0 0

Utsatt skatt 0 0

Årets skattekostnad:

Formuesskatt 400 100

Korreksjon tidligere år 162 7

Sum 562 107

 note 10  egenkapital og bevegelse i egenkapitalen i 2007 

Tall i hele tusen kroner

Andelskapital Inntredelsesfond Annen egenkapital Sum

Egenkapital 31.12.06 1 447 4 505 136 536 142 487

Årets endringer i egenkapital

Kapitalinnskudd fra eiere 6 60 66

Årets resultat 37 901 37 901

Sum egenkapital 31.12.07 1 453 4 565 174 437 180 454
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 note 11  pantstillelser og garantiansvar

 note 12  mellomværende med selskap i tilknyttede selskaper. 

Tall i hele tusen kroner

Kundefordringer Andre fordringer

2007 2006 2007 2006

Tilknyttet selskap 84 9,467 0 0

Sum 84 9,467 0 0

Leverandørgjeld Annen gjeld

2007 2006 2007 2006

Tilknyttet selskap 0 36 0 0

Sum 0 36 0 0

 note 13  kontanter mm.

Tall i hele tusen kroner  
  
 2007 2006
Ubenyttet del av kassekreditt 15 614 13 975
  
Av kontantbeholdningen er 1 585 tusen kroner bundet til skyldig skattetrekk.  

 note 14  varer

Tall i hele tusen kroner  
 2007 2006
Ferdigvarer 12 865 19 935

Som sikkerhet for kassekreditten er stillet pant i kundefordringer og varelager.   

garantiansvar
Selskapet har garantiansvar i tilknytning til den generelle driftskredittordningen for landbrukssamvirket.

 note 15  finansinntekter

Gevingst ved salg av aksjer i GRO Indstrier AS utgjør 31 794 tusen kroner og inngår i finansinntekter.
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revisors beretning
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grøntprodusentenes Samarbeidsråd 
Rådet Medlem Per Odd Gjestvang
 Medlem Kirsten Ravnsborg Justad

Kvalitetssystem i landbruket (KSl)
Koordineringsutvalg Medlem Per Odd Gjestvang
 Varamedlem Nils Seljebø
Faggruppe planter, miljø og ressursforvaltning Medlem Lars Ullern
 Varamedlem Tom Roterud

        

norsk landbrukssamvirke 
Rådet Medlem Per Odd Gjestvang
 Medlem Arnt Foss
Styret 1. varamedlem Per Odd Gjestvang
Garantiutvalget Medlem Alf Roar Brovoll
 Varamedlem Arnt Foss

Rådgivende utvalg for mattrygghet Medlem Tom Roterud

Rådgivende utvalg for næringspolitikk Medlem Arnt Foss

Rådgivende utvalg for forskningsspørsmål Medlem Nina Heiberg

norges bondelag 
Representantskapet Medlem Per Odd Gjestvang
 Medlem Arnt Foss

Omsetningsrådet Medlem Per Odd Gjestvang
 Varamedlem Clas Huseby

a.l gartnerhallens representasjon

> i andre organisasjoner og institusjoner 2007

gartnerhallens Pensjonskasse (eierandel 100%)
Styret – Jan Kristian Løbersli (leder),Per Odd Gjestvang (nestleder) og 
Kirsten Ravnsborg Justad   

gro eiendom aS (eierandel 39%)
Styret - Per Odd Gjestvang (nestleder), Kirsten Ravnsborg Justad og 
Arnt Foss

bama Industri aS (eierandel 7,9%)
Styret – Per Odd Gjestvang og Arnt Foss (observatør)

al Konservesfabrikken lier (eierandel 37%)
Styret – John Enger (leder), Nils Seljebø (vara)

telefrukt aS  (eierandel 35%)
Styret – Nils Seljebø og Hans Petter Pedersen

bunes Fryselager a/l (eierandel 4%)
Styret - Atle Beyer

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

graminor aS (eierandel 2,4%)
Styret – Nils Seljebø

njøs næringsutvikling aS  (eierandel 22,2%)
Styret – Nina Heiberg ( leder)

> i tilknyttede selskaper o.l
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årSMØtetS utSendInger

Møteleder
Amund Nilssen, Frosta

Viken
Kristin Bue Jahn, Asker
Karl Emil Rosnæs, Rygge
Simen A. Myhrene, Sylling
Knut Amund Surlien, Svelvik
Ole Konrad Fløgstad, Rygge

Mjøsen
Harald Sve Bjørndal, Vågåmo
Hanne Homb, Kapp
Anders Holter, Gjøvik
Lars Ullern, Skarnes
Erling Vold, Stange
Margrete Nøkleby, Stange

Sør
Olav Brataas, Åsgårdstrand
Øystein Fredriksen, Færvik
Henriette Prestrud, Borgheim
Nils Angard, Notodden
Svein Børte, Lunde
Thorbjørn Gusland, Stavern

rogaland
Nikolai Skrettingland, Varhaug
June Eike, Rennesøy
Kari Lerang, Randaberg

Vest
Lars J. Nå, Nå
Jan Mo, Lærdal
Knut Eltun, Lærdal
Randi Elisabeth Taxt, Nå
Aksel Døving, Valldal - forfall
Odd-Harald Solheim, Smøla

trøndelag
Morten Gustad, Sparbu
Aud Mari Folden, Levanger

nord
John B. Kvandal, Mosjøen - forfall

Industri
Bjarne Fuglerud, Lier
Ole Didrik Steensohn, Grimstad

landsstyret
Per Odd Gjestvang, Skreia 
styreleder
Kirsten R. Justad, Lier
nestleder
Per S. Hjermann, Lærdal
Martin W. Reed, Skjold

Kåre Holand, Leknes
Rune Dreng, Larvik

Valgkomité
Per Olav Skutle, Spangereid
leder
Nikolai Skrettingland, Varhaug
nestleder
Thorer Egeland, Spydeberg
Johs. Dyste, Kolbu
Torbjørg Austrud, Ulvik
John B. Kvandal, Mosjøen

regIonStYrene 2007

Viken
Bente Stensland, Svelvik
leder
Karl Emil Rosnæs, Rygge
nestleder
Simen A. Myhrene, Sylling
Knut Amund Surlien, Svelvik
Per Andersen, Råde

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

Sør
Olav Brataas, Åsgårdstrand
leder
Øystein Fredriksen, Færvik
nestleder
Per Olav Skutle, Spangereid
Nils Angard, Notodden
Henriette Prestrud, Borgheim

rogaland
Nikolai Skrettingland, Varhaug
leder
Paul Østebø, Talgje, nestleder
Vigdis B. Nes, Stol
Kari Lerang, Randaberg
June Eike, Rennesøy

Vest
Lars J. Nå, Nå
leder
Aksel Døving, Valldal
nestleder
Jan Mo, Lærdal
Randi Elisabeth Taxt, Nå
Solfrid Aaberge, Sogndal

trøndelag
Morten Gustad, Sparbu, leder
Aud Mari Folden, Levanger
nestleder
Johan Petter Bergin, Grong
Sigurd Olav Steinvik, Skatval
Steinar Østerlie, Frosta

nord
Kåre Holand, Leknes, leder
John B. Kvandal, Mosjøen, nestleder
Oddgeir Kroken, Sørreisa
Geir Lindgaard, Ankenesstrand
Rannveig L. Mæle, Stakkvik

Industri 
Bjarne Fuglerud, Lier, leder
Hermetikk:
Ole Didrik Steensohn, Grimstad, nestleder
Salat:
Simon Helge Dahl, Skien
Brumunddal:
Gudbrand Sølvsberg, Nes
Frys/grønt:
Sverre Glomstein, Borgheim
Potet:
Lars Gjersøyen Rolstad, Skarnes

Sentrale Kulturansvarlige Produsenter 
(SKP) oppnevnt av landsstyret for 
sesongene 2007/08:
Agurk – Bjarne Myrhaug, Lier
Blomkål – Birger Meland, Lier
Bringebær –Ola Hopperstad, Vangsnes
Brokkoli – Einar Kristen Aas, Moss
Gulrot – Olav Wirgenes, Kvelde 
Gulrot bt – Magne Kr. Dyste, Kolbu 
Hodekål – Christopher Gjør, Stange 
Isbergsalat – Øystein Hoel, Spikkestad
Jordbær – Simen A. Myhrene, Sylling 
Kinakål – Hans Bernhard Justad,  Lier
Kjernefrukt – Svein Børte, Lunde, til september. 
Knut Amund Surlien, Hanevik, fra september
Kålrot – Peter Torp, Ilseng 
Løk – Olav Brataas, Åsgårdstrand 
Mandelpotet – Stig O. Haarseth, Rendalen
Moreller - Tomas Hesthamar, Utne
Planteavl – Trygve Birkeland, Birkeland
Plommer – Jostein Ølmheim, Slinde
Potet – Lars Ullern, Skarnes 
Purre – Thorer Egeland, Spydeberg 
Settepotet – Bjarne Kjøs, Løten 
Spesialsalater – Per Osmund Espedal,
Lierstranda
Tidligpotet – Knut Salve Lunden, Grimstad
Tomat – Jon Olav Runestad, Fogn 
Urter – Hans Erik Fuglerud, Lier 
Økologisk – Anders Hørthe, Sylling

a.l gartnerhallens valgte organer 2007
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medlemsoversikt pr. 31.12.07

GH Mjøsen (259) alhaug, kristoffer * anseth, kjell Bjarne * arnesen, jon * arstad, liv * asdahl, erik * austdal, ørnulf * Bakaas, ann Christin * Baldishol, ole simen * Bech, ola * 
Bekkebråten, kjell * Bekkelund, john * Bekkevoll, ivar * Berg, arne petter * Berg, Henning * Bioforsk øst sæter * Bjerke, Håkon * Bjørndal, Harald sve * Bjørnebye jr., ole jakob * 
Bjørneset, steinar * Bogstad, karl-jørgen * Borch, einar michael * Borg, knut * Bredalen, ivar * Bredvold, thomas fredrik * Bryhn, Bjørn trygve * Bryhn, nils arne * Bryhni, lars * 
Braastad, Hans erik * Braastad, knut * Byfuglien, even * dahl, edvard * dobloug, mattis og valborg alhaug * dobloug, ole m * doknes, vidar * dyste, Henning * dyste, johannes * dyste, 
john olav * dyste, magne kr. * daarstad, Henrik * einarsrud, odd * ellevold, Håkon andreas * ellevold, kaare martin * elling og amund sandholt ans * elton, ottar * enger, gry mari 
embretsen * enger, nils e. * eriksmoen, erling olav * etnestad, olav asgeir * fagervik gartneri as, v/per Hammers * fallet, Hans Harald * fjestad, stein Håvard * flagstad, anne Hørsand 
* flagstad, peder Hørsand * flesvik, ole Christian * fodstad, ole anders * forberg, sæbjørn * foseid, steinar * foss, eivind * fossum, arnold ragnar * frigård, elin Berg * frogner, jon * 
fuglu, per ola * furuseth, Hans olav * færgestad, kåre * gillund, nils georg * gjelten, per arne * gjerlaug jr., ole * gjermshus, erik * gjestvang, ole * gjestvang, per odd * gjør, louise * 
gjørven, olav j. * glomsås, amund * glomsås, arne * gresaker, Bjørn * Haga, amund * Hagelund, rune * Hagene, jon m. * Halvorsrud, anton * Haslerud, per * Haugom, Hans rune * 
Haugsrud, even * Hedemann, grete * Heggen, øystein og aud karin lindst * Helmen, thorvald * Hemstad, ludvik * Heradsing as v/johan C løken * Herud, ole * Hoff, ola m. * Holen, terje 
* Holm, karl * Holt, Harald * Holter, erik * Holter/europaeus, anders/pãivi * Homb, Hanne * Hougsrud, ola * Hvam v.g.skole v/erik lunden * Hveem, anton * Hveem, Harald * Høistad-Høye 
samdrift da * Haakenstad, ola * Håkonsen, ola * Haarseth, stig o. * igeltjørn, marte Hveem * ihrstad, lars a. * ingvoldstad, ole * jahr, svein erik * johansen, arnt george * julsrud, ole 
o. * jung, Heinrich * karset, Helge * kirkbakk, jon * kjølseth, Carl Håkon * kjøs, Bjarne * kojedahl, knut * koller, johs. * kolstad, dag * kongsli, peter * kveseth, ola martin * kaatorp, knut 
ola * lande, Borgny * landfald, per otto * lang-ree, jon rasmus * larsen, nils tormod * lilleeng, ola * lillemoen, arne kristian * lillesveen, Hans * lindberg, ole andreas * logna, lars 
egil * lund, per anders * lund, sigbjørn ove * lysrud, peder og grethe * løfsgård, gunnar * løken, thor ludvig * majorsæter, martin * markeng, ove * melbye, aksel og alfhild k. * melbye, 
aage kristofer * michelson, odd * midtsundstad, Halvor * mjøsbær v/jarle engom * mo, pia Helene * moe, knut * moe, tore olav * moen, Halvard * moen, Harald * moen, ola Harald * moen, 
stein * moger, lars almstrøm * morstad, anders magne * moss, einar andreas * moss, kjelvar * murstad, ole gunnar * myhre, georg fr jr. * mælum, Halfdan trøseid * mølstadhagen ans 
v/stine mølstad * maagaard, ole * narum, jøran mons * narum, kristian * nergaard, leif o. * nordlund, anders ragnvald * nordstad, m kr * nyberg, ole morten * nygaard, per victor * 
nystuen, roger * nystuen, trond * nytrøen, vinjar * nøkleby, margrete * olsen, Willy * omsted, arne W. mohn * omsted, jørgen * otterstad, Bjørn Willy * persby, arnfinn * Qvale, ola * 
refsahl, egil * rekslen, jan erik sundet * rismoen, ivar * roen, thorstein * rolsdorph, niels f. * rolsdorph, sverre jr. * rolstad, lars gjersøyen * rostad, per kristian * rud, ole * rui, per 
Bjarne * rustad, lars * rusten, ola * rækstad, ola * røe, magne erik * røhne, per Chr. * røhr, erik * røise, anders * røise, svein erik * rønaasen, arne * røstøen, Bernt adolf * sagen, 
kristian * schjervheim, johan * semmingsen, erling B. og mette sand * sinnerud, sven peter * skari, anders * skarstad, lars * skatvedt, martin * skjoldknap, ole jonny * skramstad, 
ivar * skraastad, gudbrand * skyberg, per u. * skyberg, sverre * slotnæs, tolle Hoel * smørbøl, ola * snapa, Bernt kristian * stabo-eeg, poul * stadshaug, anton * stemsrudhagen, stian 
* stensbøl, erik * stensmo, tom erland * stenvadet, olav * sterud, Hans johan * storsteigen v.g.skole * struperud, nils martin * struperud, stein arne * struperud, tom gøran * 
strætkvern, Helge * svenneby, Brede * sveum, morten * sætre, are og jo * sølvsberg, gudbrand * sørby, mathias * sørhuus, ole * såstad, arne * thoner, karsten * thrane-nielsen, 
didrik * tomter, ole anders * torp, ragnhild og peter * trongaard, ole andreas * trøstheim, amund * tt landbruk v/trond Holt * tømte, morten * tørud, trygve * udnes, vegar * ullern, 
lars * ulmo, Hans Børre * valbjør, kai * vestlund, Hans Håkon * vold, erling * Weldingh, terje * Wenstad, per olav * Westum, vidar * Weydahl, unni og Bjørn Carl * Wøien, mikael * østbye, 
Brede kr * østensen, østen * øverli, ola jostein * øverlien, leif * øvern, morten gunnar * aandstad, Hans jakob * aandstad, sverre * aanerud, olaf * aarstad, trond * aasvangen, klaus 
arild * aasvestad, knut o. GH Nord (63) Berg, gunnar * Bjørkeng, steinar * Bjørnstad, kåre * eriksen, gunnar sigmund * eriksen, karstein B. * fredriksen, morten * granheim, tove * 
grundnes, olav og evy-anita * gundersen, Bjørnar * Halvorsen, Harry inge * Hansen, leif kåre * Hansen, steinar * Hemmingsen, Helmer * Hokland, randi * Holand, elisabeth * Holand, 
Henning andreas * Holand, kåre * Hykkerud, Benjamin * jakobsen, Halgeir * jakobsen, tore * johnsen, jan * jæger, svein jakob * karlsen, Hallvard * kjæreng, Bjørn * kristensen, kjell * 
kristoffersen, kristian * kroken, oddgeir * kvam, vidar * kvandal, john Bernhard * laksforsmo, jon * larsen, egil * larsen, øyvind * lenning, torgeir * liljebakk, trond ole * lindgaard, 
geir * lindgaard, lars-vidar * millingsjord, Harald * mæle, jan Helge * mæle, rannveig lockertsen * nilsen, dag-idar * nordgård, roger * oldernes, olav * paulsen, erik iver * pedersen, 
olav arvid * prestbakk, stein inge * riisem, tore olav * rognmo og tyler ans * rosvold, odd magne * rydningen, stig are * rydså, nils dag * senja videreg. skole * solheim, arild * 
steinhaug gård ans v/villy meier * stokland, Harald * storteig, jan * sund, lyder og liv * sætermo, Brage * thoresen, Charles * utby, alf * Wold samdrift v/jens fr. Wold * Wold, kjetil * 
østvik, geir * øvergård, lars GH Rogaland (74) austbø, jakob e * Bjerga, jostein og elsa karin * Bore, trygve skretting * Braut, elling * Bø, Helene * Bø, olav g. * Bø, rasmus * eike, june 
og jakob * ferkingstad, georg * flesjå, anna l. * fossaa, oddbjørn * galta, jakob * galta, per * gangenes, knut gunnar * gard, Bjørn egil * golf gartneri da * grude, endre * Hansen, jens 
peter * Holta, leo * Horpestad, trond * idsø, ingebret * idsø, kjell * kryddergarden * ladstein, jon * landa, erling * landa, gunn elin steinsvik * landa, terje * landa, torstein og rita * 
langåker, eirik * lerang, karleif og kari * meland, stig * mjølsnes, jarle * mæle, jakob * nes, dag og vigdis B. * nærland, arnt-egil * reed, martin W. * refsnes, jon magne * roaldstad, 
Bjørn inge * roth, sofie Bjerga * runestad, john * runestad, jon olav * runestad, ståle * sandanger, malvin * sandanger, trygve * sandanger, øystein * sangedal, svein inge * schei, 
trond einarson * selvåg, lars * skauen, ulf * skavland, Håvard * skavland, vidar * skjørestad, Hilde * skrettingland, ådne og nikolai * slettebø, sigurd * sola, kjetil * soma jordbær ans 
* stokkeland, kaj og Henrik a. * sveinsvoll, stein * todnem, Helge * torgersen, ingvild og arne * undem, odd * vanvik, sverre * vestvik, kjell * vignes, jan terje * vistnes, Bjørn * Wiig, 
gunnar * Wølstad, jørgen * øksnevad, jan egil * østebø, Christoffer o. * østebø, inga og terje * østebø, kristoffer * østebø, paul * ådland planteskule v/Henry ådland * aase gartneri v/
Hallstein aase GH Sør (272) abrahamsen, grete og knut * akkerhaugen gartneri as * amundrød, lisbeth og Harald * amundrød, per * andersen, jan manne * andersen, øyvind * andvik, 
per-asbjørn og anne aa. * angard, nils * arnevik, tor Helge * arvesen, ole Breien * aske, ole roar * austein, aage * Bakke, fredrik * Bakke, Hanne k. og jan o. * Ballestad, ole jan * 
Barland, øyvind * Bekkevar, ole-martin * Bergan, Harald * Bergan, karl robert * Bergan, mathias * Bergaust, gjermund * Berge, tom * Bergsholm, Bjørn * Bertelsen, ståle * Birkeland, 
trygve * Birkenes, Hans * Bjerke, sten øyvind * Bjertnæs salat as * Bjoraa gartneri * Bjørk, Hans * Bjørkegra, arnfinn * Bjørntvedt, Hans kr. * Borge, jørn erik * Brathagen, ole Henry * 
Brataas, olav * Børte, svein * Bårnes, anders * Bårnes, geir * Cloumann, olav * dahl, simon Helge * dale, steinar og vidar * dalholt, anders * delin, geir * didriksen, lars didrik * dingstad, 
tor Christian * dokkedal, tom sigurd * dolven, Hans georg * dreng, Bjørn * dybesland, kåre * dypedal, nils j. * eftedal, Bjørn * eftedal, jan-thore * eidsten, sigmund kr. * eidsten, svein 
* eikeberg, paul Christen * eikaas, john leif H. * einertrø, sveinung * engeskaug, rune * eriksen, svein tore * fadum, anders * farmen, thore og thorbjørn * fevang, jan roger * fjeld, 
roar * fjellheim, oddvar * foldvik, sigmund g * follaug, anne * forberg, karstein * freberg, nils edvard * fredriksen, øystein * gamkinn, knut * gitmark, erling * gjennestad gartner-
skole, m.sørestad * gjerstad, rolf kristian * gjone, per even * glittum, dagfinn * glomstein, sverre * granstøl, atle * grorud, arild * groven, sverre * gulløy, monica og Bent * gulseth, 
gunnar * gundersen, jan * gusland, leif-inge * gusland, steinar * gusland, thorbjørn * gutterød as, Hans kr. * gåra, Halvor H. * Hansen, kristin skodde * Haraldstad, sigurd * Haugane, 
Bjørn * Haugstad, paul * Haukvik, ole flom * Hedlund, jan morten * Heldal, nils * Hellenes, ole jan * Hellenes, åge fredrik * Henriksen, knut * Hesnes gartneri * Hesthag, jon * Hjelseth, 
anders * Holland, torill * Holm gård as v/olaf Holm * Holm, pål næss * Holt, johnny * Holtan, sveinung * Holtskog, thorleiv * Hoppestad, Halvor gyving * Hoppestad, per * Hoppestad, 
per arne * Hovland, lars åge * Hundskaar, ragnar * Husabø, einar * Husabø, nils * Huseby, Clas * Huseby, Hans * Hvaal, Helle gulbrandsen * Hyni, kristen * Håkestad, anders-olav * 
Haakestad, kristen * inntjore, lars kristian * jacobsen, dagfinn * johannessen, tore jardar * johansen, morten f. * johansen, ole kristian * johnsen, john arne * jonstang, vidar * 
jonsås, Helge m. * juel, jon e. * jåvold, jon Helge * kaupang, nils ivar og embjørg * kjerpeseth, arne * kjær gartneri as v/m danielsen * kjær gård og gartneri v/a.kr.kjær * kjær, Harald 
* kjølsrød, Hans johan * klaastad, frants Chr. * knaskerøtter as, v/tor fuglestein * knutsen, steinar * kaasa, torstein ruben * laksesvela, arvid * landsverk, arne * landsverk, Håkon 
* langerud, arild * lanner, Bjørn og thoralf * larsen, laurits og lars * larsen, vegard Bøe * lauritsen, per øyvind * lehne, kåre lee * li, gunnar H. * lie, øystein * lindheim, alfred * 
lindheim, gunleik * lindheim, torstein * lofstad, rolf * lund, agnar * lunde, Bjarne Willy * lunde, knut * lunden, knut salve * løwe, arne * løwe, Bernt * martinsen, stein * meen, roar * 
melau, nils olav * melsom videregående skole * midstue, lars johan * midtbø, magne og Halvor * minnesjord, auver * moen, arne ingvar * moen, Halvor t. * moland, andreas thon * 
morseth, ola * moskvil, Hans olav * myhra, gunnar * myhre, alexander * myhre, alexander * myhre, olav * müller, thorleif * myrene, Harald gisle * møglestu gård v/ tellef Birkeland * 
nalum, svein olav * ness, ole o. * nyhus, oddvar * nærebø, jan magne * nærland, reidar * nærum, Hans arne * næss, per ø. * næss, steinar * næss, tormod * omnes, vilde aase og 
thor Bjørn * orekåsa, frode * pedersen, arne * pedersen, Hans petter * prestrud, kjetil og Henriette * repstad, knut jarle * rimstad, kjell anund * ringdal jord og maskin as * ringdal, 
jan per * risholt, signe Heldal og alf-Bjørn * rogdo, reidar * roligheten, ole * rugtveit, jarl olav * ryntveit, johannes * rød, øistein * røsholt, ole * saga, Bjarne * sandkjær, jon åge * 
sandvik, reidar og grethe oppedal * sanne, Hans julius * sannes, ole terje * saue, eli * seierstad, anders * seierstad, erik * seland, gurine og knut-ove * seland, kristoffer * sirdal 
Høyfjellsbær as * skalleberg, anders * skarpeteig, per * skeie, knut * skilbred, kristian * skisaker gartneri as v/sten Brevik * skisland, Hans øystein * skjeggedal/røhmen, lars j./
jannicke * skjeggestad, aase * skutle, per olav * skaara, ole aleksander * smedsland, georg * snørsvald, morten * solberg, georg * solem, thorild Westrum * solheim, egil * solheim, 
magnar * solås plantesenter v/astrid solås * steensohn, ole didrik * steinsett, åge petter * stenersens gartneri, k.stenersen * studsrød, anne lien og jan frode * sundby, ole johan * 
sæther/Bunkholt, gunnar/anne * søli, olav a. * tanggård, einar * torp, lars * torp, ole Harald * tvedten, rolf r. * tvedten, trygve * tveit, nils ivar * tønnessen, Harald * udjus, asbjørn * 
udjus, kristen * uglehus, arve * utklev, ingar viker * utklev, kristian dolven * utklev, liv anne viker * vegheim, torstein * våge, ole s. * Wetterstad, lars Halvard * Wierød, glenn tore * 
Wirgenes, olav * Waale, dag roar * yli, sveinung * ødelund, svein * økologisk drift as * østby, anders * østby, einar * øyen, Håkon * øygarden, øivind * aamlid, Beint jørgen * aarnes, 
gunne * aarnes, kjell arne * aarsland, arne * aasdalen, sigmund * aasdalen, sverre * aase, anne Holtan GH Trøndelag (112) almåsbakk, Hjørdis og ingvar * aunsmo, lorns olav * 
austeng/Hokstad, marit/egil * Bakken, Bjørn * Balsvik, egil * Bergin, johan petter * Brandsæter, inge og oddrun øfsti * Brustad, knut * Bruun, arnt olav * Buan, steinar * Buchholdt, 
Hilmar og jørn * dahl, karl johan * dahlstrøm, olav * davidsen, ole * dybwad, ivar rolv * eggan, kolbjørn * eggen, kjell a. * einarson, sigmund * engstad, stein * evenhus, knut * 
fagervold, knut ole og marit * falksete, arild riise * felleskjøpets stamsædgård søgstad * fjøsne, ola * folden/fuglu, aud mari/Bent ingar * forbord, jostein * fuglum, Cathrine * 
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fuglår, ola * fuldseth, per * gansmo, leif i. * gartland, arnfinn * gisetstad, arne * gustad, morten * Hagerup, jens og ellinor * Hagerup, åge * Hammer, åge * Hatland, arne jørgen * 
Haugan, olav * Haugan, sverre * Haugan, torleif kristian * Hernes/Helland, johan arnt/aasta * Hernes/nielsen, johan og Britt-ranv * Hogstad, andreas rygh * Hogstad, jon asbjørn * 
jørgensen, vidar * kolberg, asbjørn * kvålen, olav * lein, johan j. * lind, ola * loe, paul * minde, anne stavseth * moa, otto * moksnes, tore * morken, ola johan * mostad, knut * 
munkeby, elling j. * nilssen, jonas * nordahl, svein Henry * oldret, jostein * ovesen, lars sigurd * paulsen, jan kristian * ranum, Hans o. * rekkebo, joar * rekkebo, olav staur * 
remman, johan p. og anne m. * rian, torbjørn * rise, lars * rostad, stein * rygg, martin * rygg/korstad, lars/guri arna * rædergård, karl * sandblost, jan * saugen, erling * selbekk, 
oddmund * skulbørstad, jan vidar * solberg, olaf og kristin tande * solbue, inger og jostein * solum, Hans og Berit * sorte, per jørgen * steinvik, sigurd olav * stene, steinar * stenvik, 
sigmund * storsve, john * svean, ingrun * torp, svein * tømmerås, jørgen * tøndel, Bernt tore * tøndel, odd johan * tøndel, ole johan * uhre, kolbein og marit moksnes * valberg, jens 
* valskrå, arne elias og marit * veske, ole martin * vikan, alf * vikan, Christian * viken, oddvar * viken, ola og Berit * viken, ragnhild og jonas * viken, terje * vold, johan morten * vold, 
johannes * vold, jon Håvard og arnhild * vold, roar og lilly * Weglo, aslak * Wibe, ivar Håkon * Wikdahl, randi * ystines, nils * øfsti, daniel * øien, ole * ørstad, Barbro og stein * 
østerlie, arne * østerlie, steinar GH Vest (396) aga, erling * aga, ingrid nå * aga, jon * aga, lars inge * aga, odd * aga, vigleik * aksnes, knut åge * alnes, arnfinn * alvsaker, Harald * 
alvsaker, lars johan * alvsåker, torgeir t. * alvsåker, trond aksel * andenes, martin * austrheim, jakob k. * Bakk, esben * Bakketun, reidar * Berdal, per magnus og øyvor * Bergum, 
else marie * Bersås, olav * Bjotveit jr, Harald * Bjotveit, Hans arne * Bjøringsøy, tormod * Bleie, arne * Bleie, arnhild * Bleie, olav l. * Bleie, terje s. * Bleie, vikleik o. * Bondevik, johannes 
* Borlaug, jon ove * Brandstveit, tore * Branstveit, olav * Brende, Bjørn * Brende, kjell, erna og øyvind * Brosvik, reidar * Brugrand, rune * Brunborg, kåre og kanitta * Bugge, odd john 
* Bø, knut o. * Bø, rasmus j. og jens tore * Bøe, oddgeir * Bøe, ola petter * Børsheim, astrid * Børsheim/austrud, asbjørn/torbjørg * Bøyum, torleiv * digranes, jon * djupvik, lasse * 
djønne, anders * djønne, endre * djønne, knut * djønne, lars magne * djønne, sigbjørn * dokset, øystein * drageset/paulen, Bente/arnt magne * dyrkolbotn, jakob * døving, aksel * 
døving, jostein * dårflot, geir * edna, olav * eggum, kåre og øllaug * eide, ernst * eide, jan roy * eikeland, anders * eikeland, laila njøs * eithun, mikkel sjurd * eitrheim, jakob * 
eitrheim, jakob H. * eitungjerde, åge * eltun, knut * eri, magne * eskestrand, lars * fagerlund, stian * fagermoen, erland * fahle, fredrik * fardal, kurt magne * feidje, ann kristin * 
feidje, ole-johnny * fimreite, erling p. og gjertrud * fimreite, jens * fimreite, jermund * fimreite, leif n. * fivelstad, sigbjørn * fjellheim, erling og nils * flatland, jan * flesland, lars 
kjetil * fleten, Bård * flo, knut * fondenes, jostein * fonneland, Bente * fonneland, jon-eirik * foss, Bente-iren * fosshagen, terje * fredheim, magnar * fretland, jan olav * frækaland, 
leif * frækaland, liv * frøholm, roar * fure, kristen ivar * furu, lars a. * fykse, arne o. * fykse, oddvin * fykse, steinar * førde, eirik * gikling, geir asbjørn * gjedrem, Harald * gjerde, 
erling * gjerde, olav * gjerde, tor magne * gjertveit, svein * glitre, jon magne * grinde, Hallvard og ole erik * grytten, Harald * grødal, ivar * grødal, per * grøneng, anders * grøtte, ivar 
petter * Haganes, olaf * Hagen, sigurd eri * Hakestad, ole e. * Hallanger, magne * Hallanger,Bodil og djønne,oddbjørn * Halsnes, marit Henjum * Halstensgård, per * Hamre, arne e. * 
Hamre, arne j. * Hamre, eirik H. * Hamre, erlend * Hamre, gunnar * Hamre, kåre k.og anna g. * Hamre, samson * Hamre, tor eirik * Hansen, magnus k. * Hatlevoll, olav l. * Haug, rune * 
Hauge, per * Haugen, kjell * Haugen, lars olav * Haugen, svein * Haugse, svein * Haugshagen, audun og aud johanne * Haugsvær, rolf * Haukås, Hans t. * Hauso, olav * Heiberg, 
ingebjørg strand * Helgøy gartneri as * Helle, olav * Henjesand, olav e. * Henjesand, per norvald * Henjum, anne karin og jens Bjarne * Henjum, ivar o. * Hestenes, mathias * Hesthamar, 
svein * Hesthamar, tomas * Hjelmesæt, ola e. * Hjeltnes gartnarskule * Hjeltnes, kristofer frimann * Hjermann, per s. * Hoel, gunnar * Hoel, gunnar rekdal * Hoel, tore * Hoel, øyvind * 
Holen, erling * Holen, jakob * Holmen, jørgen a.spersøy og elsa e. * Holst, oddvin * Holsæter, svein jarle * Holum, turid * Holven, kari * Hopland, Bjarte * Hopperstad, ola * Hopperstad, 
olav o. * Hove, malvin o. * Huke, sjur * Hurlen, Håkon og solveig * Husabø, eirik j. * Husabø, ragnar * Husabø, øystein årnes * Husum, toralv * Høyum, frank * indreeide, aksel * iversen, 
ole sigbjørn * jensen, Berit eggum * jorddal, trygve * kaland, gunnar e. * kalhagen, Hans Herman * kalhagen, melchior e. og sigrun s. * kambestad, ove * kambestad, sigmund * 
kjerland, ivar og selmar * kleppe, per * knutsen, kåre * knutsen, ragnhild * kolås, stein olav * kristensen, ellen sussanna * kråkevik, ingunn * kvalen, arne og ivar * kvalvik, vidar * 
kvamme, oddvin * kvammen, alf egil og marit * kvammen, Bjarne * langballe, einar * lekve, jørgen * lekve, jørgen k. * lekve, nils j. * lekve, olav t. * lekve, ragnar * lerum, arne 
ingjald * lerum, nils og astrid irene * lidal, jon e. * lied, jon geirmund * lilleås, øystein * linge, inger marie * linge, nils e. og Brenna, signe * linge, sigurd * ljøsne, jens reidar * loen, 
Håkon * loen, jakob * loen, karl-ove * loftesnes, odd erik * lomelde, sigmund * lothe, gunvor Bodil * lothe, lars g. * lothe, magne * lothe, mikkal * lothe, sjur ove * lothe, stein * 
lund, øyvind * lunde, roald * lyslo, merethe og asle * lyslo/Brækhus, Wald/Brit * lysne, jonas * lysne, kari sigrun * lysne, rikard * lysne/sanden, iren kristin/arne * mehl, arthur * 
melstveit, solveig * melås, per steinar * midlang, tone feidje * midttun, arne * midtun, olav * mo, erling a. * mo, finn * mo, jan * mo, torgeir * moe, sverre * molde, kari * molvik, aud 
Halland og sigurd * myklebust, geir * myklebust, knut ove * myrmel, ola * myrold, arve * myrold, ivar * myster, jardar * mælen, per * måge, lars k. * måge/taxt, amund og randi elisabeth 
* målsnes, jon asbjørn * målsnes, steffen michael * månum, anders * nes, jan ove * nesheim, sjur erik * nesje, nils olav * ness, trygve * nesse, lars petter * njøs, edvin * njøs, jan 
reidar * nornes, Harald * nornes, lars * nybø, gro agnethe * nybø, søren * nygard, nils ingar * nå, lars j. * nå, turid måge * nåtedal, sigvald * oppedal, jon erling * opthun, arne * 
osmo/storaas, Helg s./rune * paulsen, gerhard * prestegard, dag * rake, einar terje * rake, eivind * rake, ola * ramsfjell, lars * ramsøy, tore * reinsnos, sjur * reiseter, jon * 
reisæter, ola t. * rem, stein inge * rogde, Hans a. * rolandsen, øystein * romøren, andor * rondestveit, olav * rosenlund, rolf * roset, jan steinar * roset, odd * rutlin, kåre * rykkje, 
stein * rødal, stig * rønne, svein f. * røysum, arthur * raa, knut * råen, arne * raaen, per ragnar * salbustad gartneri og Hagebruk * samland, svein * sandnes, arne * sandve, 
magnus * seljestad, arvid * selsvik, sveinung * settemsdal, karstein * skagen, steinar * skjeldestad, erik * skjeldestad, Hermund H. * skjerdal, liv marie t. og olav * skjervheim, turid 
alice * skåden, atle * skåden, olav ø. * slinde, arild * slinde, arvid * slinde, audun * slinde, geir Helge * slinde, gerd * slinde, ivar a. * soldal, Bjarne * soleim, arild magnus * solheim, 
kåre olav * solheim, odd-Harald og jorna v. * sollesnes, magnus * spilde, geir Henning * spilde, øystein david * stadheim, aud karin * steinstø, magne * steinstø, ola * stokkebø, 
magnar * sunde, ragnar * svartveit, olav * svartveit, sjur ove * sylvarnes, kåre jostein * syse, lars magnus * sæten, jarle * sætre, sigurd * tennefoss, agnar * terjesen, kristian * 
thue, anders k. * thue, knut j. * thue, per gunnar * tjosås, jan * tokheim, jan reidar * tokheim, oddvin * torske, elsa * torske, erik l. * tuvin, Haldor * tønjum, anders * uglenes, Hans 
* ulgenes, jostein * urnes, torvard * utne, jan asbjørn * utne, oddmund * utne, olav * utne, per audun * vad, oddmund og Bjørg * vangsnes, omar * vangsnes/voll, jorunn/leif arve * 
vereide, john elling * vestrheim, kristoffer * vik, jon egil * vik, martin * vikane, Bjarte * vikane, karin * vikdal, arvid og ole inge * vike, jostein * voll/slogvik, kari/arne * vaage, 
ragnvald * Waldal/skjervøy, Hegelin/audun * Wathne, ann kitty * Wendelbo, dagfinn * ylvisåker, arvid * ylvisåker, olav Helge * yttri, Bjarne * ødegaard, Bjarne * ødegård, olav * 
ølmheim, jens e. * ølmheim, jermund * ølmheim, jostein * ølnes, sigurd * ølnes, svein * østlund, andreas * øvrevoll, per * øydvin, lars * øydvin, magne t. * øye, andres * åberge 
planteskule * aaberge, ola og solfrid * åberge, trond * aaland, gunnar * aalvik, lars øyvind * aalvik, marit GH Viken (179) amundsrud, karl olav * andersen, per * andresen, roar * 
Basberg, Henrik og aslaug * Berger, nils * Bergerud, magne * Bergflødt, alf gunnar * Bergflødt, augen andreas og sigrunn * Bjella, knut * Bjerknes, johan fredrik * Bjerve, per * 
Bjørnstad, alf einar * Borgen, marit auke * Brdr. reier v/karl olner reier * Braathen, ole Bjørn * Bye, anders * Bøe, per egil * Collet-Hanssen/mellerud, ingvild/ei * dahl, sigurd ove * dahl, 
thorleif Bernhard * delviken, gunnar * den lille krydderhave as * egeland, thorer * ek, ingrid og joar * ek, lars reidar og laila * ekeberg, Bjørn knut * eknæs, ole johan * elstøen 
gartneri as * elton, trond * elvestad, Bjørn * endregard/skeide, ole kristian/kirs * eriksrud, ingrid * eriksrud, vidar * espedal, per osmund * fekjær, john og anne * fløgstad, ole konrad 
* forsethlund, Hans * foss, per arne * frogner, liv jorunn og sigurd * frøhaug, mari f. og nils-erik * fuglerud, Bjarne * fuglerud, Hans edvard * gammelsrød, stig * gevelt, Bjørn * 
gilhuus, ole rudolf * gimming, Bjørn * gjærsøe, Bjørn * glesne, einar * gravningen, gjert * gravningen, kjell gunnar * grimsrud, per Christian * grimstad, kristian og anne kristin * 
grimstad, øystein edvard * gundersen, kåre og synnøve * gunnestad, einar * guren gartneri as v/kristian guren * gustavson, egil * Haga, frode * Hansen, ole petter * Hasle, roy Bjarne 
* Hassel, annette * Haug, astri og kjønig * Hellum/narjord, sigrid/einar * Helmen, søren * Herrman, dag martin * Hersleth, jon-arne * Hjukse, oddmund * Hoel, øystein * Hoen, egil Chr. 
og ingvild B. * Holmen, are * Holmen, audun og anders * Holmsen, Hans tøger * Holsfjord produkter da v/j.g.swang * Holsfjord produkter da, v/a.k.enger * Humlebekk, alf og jan roger 
* Husaas, kay * Hveem, Hans jørgen aas * Hægstad, petter * Hørthe, anders * Høyen, inge * jahn, kristin Bue * jonassen, rune * justad, Hans B./kirsten ravnsborg * juvkam, arne * 
kase, jens edv * kolberg, amund * kolkind, ole * kongsjorden, Halvor * kortnes, ove * kristoffersen, trond * kubberød, kåre olav * kubberød, trygve andreas * kvarme, Håkon * 
landfald, Bernt Henrik * larsen, kåre oskar * lerberg/kopstad, anne Berte/petter * lian, dag einar * lien, karl m. * liergrønt as, martin og erik sørum * lundeby, asbjørn * lundteigen, 
per martin * løken, magnus * løken, ole Wilhelm * marstrander, einar og randi B. * maugerud, Herbrand * meland, Birger * mustorp, ole petter * myhre, jan * myhrene, fridtjof * myhrene, 
simen andreas * myrhaug, Bjarne * nordal, ragnar * norman, anne kristine dannemark * næss, joar og Haavald * olsen, trond øyvind * opstad, ingar * otterstad, jens petter * oulie, 
Hilde B. * paulshus, øivind * pedersen, geir aambø * pollestad, arnstein * ravnsborg gård as v/j.t. andersen * roer, nils øyvind * roer, per olaf * rogstad, Bjørn øivind * rosnæs, karl 
emil * rossnes, johannes * ruud, jon erlend * røed, Hans kristian * røine, arne * sand samdrift ans v/Harald i. sand * sandaker, tormod * saxebøl, john øivind * schjong, ole johan * 
skarstad, lars * skaugen, martin * skogen, finn e. * skogly, arne Harald * skolem, kåre * skott-myhre, Hans-petter * skui, trygve * slotfeldt, jens H. * snarum gartneri as v/H.e. 
fuglerud * sponheim, svein petter * stensland, Bente * stensmyren, Harald * stokke, tore * strøm, ottar riis * stærnes, ola * surlien, anders magnus * surlien, knut amund * 
svendsen, randi og per * sverdrup, tollef Bjarne * sørsdal, ole martin * thingelstad, ole peter * torjussen, ragnhild * ullern, anders * ullern, jørn * ullern, per * upsaker, knut * utengen, 
morten * vestbø, Bjørg e. * vinsvold, anders tore * Wam, torbjørn røed * Wennersgård, Håkon * Westby, svein ivar * Western, trond * Wiersholm, torstein * Wilskow, tore * Wold, sverre 
* ødegården, sigrun Hof * øren, anders og anne a. * ørmen, petter * østerud, anton * østfold sopp produksjon as * aakeberg, ole Henrik * aarsland, terje og astrid * aas, einar kristen 
og Heidi * aas, ruth anne og Halldor skålnes * 

medlemsoversikt pr. 31.12.07
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