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Å være den beste
leverandør
Hvor viktig er det? Hva innebærer det?
Er vi det? I hvilken grad forplikter det oss?
Å framstå som den beste leverandøren av norske kvalitetsvarer
er avgjørende viktig for oss i Gartnerhallen. Dersom det sås
tvil om vi holder mål, vil Gartnerhallen ha en kortvarig karriere
framover. Vi er konkurranseutsatt til enhver tid, både fra andre
norske produsenter og fra importprodukter. Vi har også nedfelt i
samtlige av våre leveranseavtaler at vi må være konkurransedyktige.
Er vi ikke det, blir vi forbigått og andre overtar våre leveranser.
Så enkelt er det. Så hva innebærer det, å være den beste leverandøren? Jo, regelen om riktig mengde vare med rett kvalitet til rett
tid og til riktig pris gjelder fortsatt. I tillegg, for å være en god
leverandør, er det viktig å framstå som en spennenede
organisasjon på en måte som innbyr til samarbeid. Da må
Gartnerhallen være etterrettelig og til å stole på, ha en god
kjemi med våre samarbeidspartnere (kunder) og bli oppfattet
som lettvint, framtids- og markedsrettet. Vi må hele tiden
spørre oss selv: er vi det i tilstrekkelig grad?
Ny strategisk plan
I Gartnerhallens nye strategiske plan fram til 2015 er salg og
marked trukket fram som det første av fire hovedområder.
Lykkes vi her, ja da er vi en god leverandør. For å oppnå dette
er det i planen tre andre, viktige hovedområder: robust produksjon,
medlemsorganisasjon og forskning/innovasjon.
Mye har skjedd i 2011
I april la Matkjedeutvalget fram sin rapport og Gartnerhallen
ga en uttale om denne, som i hovedsak støttet opp om
rapportens beskrivelse av grøntnæringen. På slutten av
året kom regjeringens nye landbruksmelding. Den inneholder
mange positive elementer for vår sektor. Den sier at produksjonen
av frukt og grønt i Norge bør økes betydelig. Våre varer har
ernæringsmessige fortrinn slik at det absolutt bør ligge til
rette for en god forbruksøkning, men meldingen gir i liten
grad oppskrift på hvordan dette bør gjøres.
Hva kan vi selv gjøre?
Gartnerhallen må være bevisst på å sikre best mulig rammevilkår
for vår sektor, og vi har valgt å inngå i et tettere samarbeid
med Norsk Gartnerforbund og Norges Bondelag om slike saker.
Vi mener at det er fornuftig å samordne ressursene i disse 3
organisasjonene for å ivareta våre næringspolitiske interesser
best mulig.

Grøntnæringen i Norge er den landbrukssektoren som mottar
minst av offentlige overføringer. Så selv om diverse tilskudd
skulle økes med mange prosent, ville likevel ikke dette være
tilstrekkelig for å «redde» næringen. Løsningen må ligge i
markedet. «Å vinne forbrukernes hjerter» tror jeg er vel så viktig
som å bearbeide politikere. Det er ute i butikken sluttkunden
faktisk foretar det avgjørende valget: norske varer eller billigere
import. Vinner vi denne «kampen» blir det i sin tur også lettere
å få gjennomslag hos politikere, ut fra den enkle tanke at politikere
i stor grad følger opinionen ute blant folk. Vi kan snakke om et
«mentalt importvern».
Hvordan vinnes hjerter? Jeg kan ikke gi detaljert oppskrift
på det. Men det er åpenbart at det er viktig å kunne tilby nok
førsteklasses, spennende varer. Altså vil kvalitet og produksjons-/
produktutvikling stå helt sentralt. Videre må kjøperne påvirkes,
slik at de ønsker våre varer i større grad. Slik påvirkning kan
f.eks kalles opplysning eller reklame. På dette området trengs
ekstern profesjonell hjelp. Gode eksempler på slik påvirkning er
opplegget rundt Nyt Norge og Bama-/Gartnerhallenreklamene
som gikk på TV i sommer. Slikt bør kunne utvikles mer på
smarte måter.
Ute i Europa og verden for øvrig er det mange typer kriser
som vi i stor grad har vært forskånet for. I lille Norge føler vi
bare krusninger av dette. Men vi bør følge godt med og være
vaktsomme for endringer som også kan påvirke oss. Slagordet
«Alltid beredt» er høyst aktuelt.

Simon Helge Dahl
Styreleder
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Dette er Gartnerhallen
Gartnerhallen SA er et landsdekkende samvirkeforetak av dyktige grøntprodusenter som
sikrer forbrukerne norskprodusert frukt, bær, grønnsaker og potet. Gartnerhallen er Norges
største i sitt slag med en årlig omsetning på over 1,5 miliarder kroner.

Gartnerhallen her 1252 medlemmer som med basis i et sterkt fagmiljø
og gode leveringsavtaler sikrer egen lønnsomhet og forbrukerne
etterspurte frukt- og grønt produkter. Gartnerhallen samarbeider med
de store markedsaktørene innen industri, distribusjon og omsetning
i Norge i dag.

Dyrker godt liv!
De produktene vi dyrker er gode, sunne, trygge, og holder høy kvalitet.
Produktene dyrkes i veksthus, på jorder og i hager av dyrkere som
legger sin sjel og stolhet i sin produksjon. Vi sier at måten de utøver og
”dyrker” sitt yrke på gjør grøntproduksjonen mer til en livsstil enn til en
jobb, og at produktene gir et sunnere liv for forbrukerne. Derfor kan vi
si at vi ”dyrker godt liv”.
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QR-koder
gir merverdi
Med hjelp av QR-koder skal forbrukerne få større utbytte av
Gartnerhallens produkter.

Gartnerhallens prosjekt for elektronisk sporing heter «G-sporing»
og ble startet opp i 2006. Prosjektet ventes avsluttet i løpet av
strategiperiodens utløp i 2015.
I prosjektet kommer konkret bruk av såkalte QR-koder til å spille
en vesentlig rolle. Dette er en todimensjonal kode som tar liten
plass og kan scannes med en smarttelefon. Opprinnelig ble den
utviklet av et datterselskap til Toyota for intern bruk, men nå
spiller slike koder en stadig større rolle i markedskommunikasjon.
Vi har et mål om å ha QR-kode på alle emballerte produkter
innen mars 2014. Det er et ambisiøst mål som Gartnerhallen ikke
styrer framdriften på alene, sier Steinar Haugse, prosjektleder for
«G-sporing».
Mangfold av informasjon
Elektronisk sporing er evnen til å spore et produkt basert på
registreringer som produsent og alle påfølgende ledd gjør.
Lovverket stiller krav om at hvert ledd i verdikjeden skal kunne
spore produktet ett steg i begge retninger. Det betyr at
Gartnerhallen skal kunne dokumentere hvor produktet kommer
fra og hvor det er levert.
E-sporingsprosjektet til Gartnerhallen har dratt det mye
lenger. Vi har laget en webbasert dokumentasjonsdatabase
– GH Dokumentasjon – der produsentene legger inn løpende
informasjon om hva de gjør med produktene sine. De registrerer
når de pløyer, harver, gjødsler og sprøyter, og alt blir lagret i
samme database, sier Haugse.
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Slik sporing for å kunne dokumentere hva som er blitt gjort
med et produkt krever i utgangspunktet kun et batchnummer,
et unikt nummer for et bestemt vareparti. Men forbrukeren har
ingen nytte av et batchnummer. En QR-kode åpner derimot for
et mangfold av informasjon som forbrukeren kan ha nytte av.
Når forbrukeren scanner QR-koden på Gartnerhallen–produkter
med sin mobiltelefon, får hun eller han tilgang til en nettside
som gir informasjon om dyrkingsdata og informasjon og bilde
av gården eller produsenten. I tillegg har Bama besørget
ytterligere informasjon som ligger på nettsiden. Dette omfatter
tilberednings- og oppbevaringstips, samt informasjon om
næringsinnhold.
Mål om mersalg
Mersalg er et vesentlig mål for bruken av QR-koder. Hovedformålet til Gartnerhallen er at dette skal skaffe preferanser for
norske produkter og at det skal profilere Gartnerhallen og våre
produsenter på en helt ny måte i tillegg til å styrke matvaresikkerheten, sier Haugse.
QR-kodene er tatt i bruk av blant andre Bjærtnes Salat,
produsentene til Grønt Pakkeri Øst og gulrotprodusentene til
Lågen Grønt. Det samme gjelder for en del jordbærprodusenter
og for alle leverandører til Findus sin industriproduksjon.
Det er en målsetting at databasen GH Dokumentasjon skal
kunne benyttes i KSL-egenrevisjon. Gartnerhallen kommer i
2012 også til å arbeide med å tilpasse rapportgeneratoren til
det internasjonale sertifiseringssystemet Global Gap.

Tre tekniske utviklingsarbeider vil stå i sentrum i den nærmeste
tiden:
• GH Dokumentasjon: Databasen der produsentene noterer
dyrkingstekniske gjøremål i tillegg til å registrere hold og 		
kulturer.
• GH Levering: Et dataprogram til bruk på pakkerier som mottar
bestillinger elektronisk fra kunder og skriver ut etiketter med
QR-koder.
• Landingssiden der forbrukeren ender etter å ha scannet
produktet
GH Levering forutsetter at hver produsent leverer inn en
høstingsseddel med en unik kode. Opplysningene som merkes
på produktets etikett ved pakking baseres på denne seddelen.

Vi har støtt på en rekke utfordringer med eksisterende
printerpark som vi må løse. Jeg tror at GH Levering vil bli
installert på alle pakkerier, men ikke nødvendigvis med
printer på selve pakkelinja. Den samlede kostnaden for
næringa blir nemlig høy hvis alle pakkerier må bytte printere.
Haugse anser at innføringen av merking med QR-koder
innebærer merarbeid, særlig for store produksjoner.
- Men kravene om dokumentert produksjon vil øke i framtida
uavhengig av bruk av QR-koder. Dette handler i bunn og grunn
om å vinne markedet. Ellers ville vi ikke drevet med det. Det
handler om at vi skal selge våre produkter, og da må vi være
flinkere enn de andre.

Høy printerkostnad
Dette er noe Haugse tror det vil ta lang tid å implementere i alle
pakkerier. - Mange av pakkeriene har ikke behov for PC i dag, og
som regel er det ikke kommunikasjon mellom printer og PC.
Gartnerhallen Årsrapport 2011 - 7
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Kvalitet helt
frem til forbruker
Poteter, tomater, plommer, blomkål og salat: Disse fem produktgruppene
er pilotene i Gartnerhallens arbeid for å forbedre produktenes kvalitet.

«Kvalitetssamarbeidet Gartnerhallen Bama» er betegnelsen på
en styrking av arbeidet for å få både bedre og jevnere kvalitet på
produktene som Gartnerhallen og Bama leverer.
Det begynte som et prosjekt, men ettersom dette er et så viktig
arbeid skal virksomheten innlemmes i den ordinære virksomheten
som et godt samarbeid i hele verdikjeden.
En arbeidsgruppe bestående av Åsmund Bjertnæs (Bamas
kvalitetsavdeling), Espen Gultvedt (Bama Trading) og Pernille Rød
Larsen (Gartnerhallens administrasjon) ble opprettet tidlig i 2011.
Noe av det første de gjorde var å gå ut til kundene og spørre hvilke
produkter som er de viktigste for dem.
Fem utvalgte
Fem produkter får den største oppmerksomheten i første omgang:
• Potet: Det største volumproduktet. Har utfordringer angående
kvalitetsomdømmet.
• Tomat: Har størst produktverdi, og omsetningen er doblet
på 10 år.
• Plommer: Blant de norskproduserte varene som opplever den
største oppturen nå for tiden. Etterspørres mer og mer. Det 		
er derfor viktig å få riktig kvalitet, slik at en potensiell suksess
også blir en faktisk suksess.
• Blomkål: Et produkt der omsetningen øker når norskprodusert
vare blir tilgjengelig. Markedet viser preferanse for norsk 		
blomkål, men kvalitetsforskjellen kan være stor mellom åker 		
og butikk. Et sårbart produkt med tanke på å opprettholde 		
kvaliteten fram til forbruker. Mye svinn i butikk.
• Isbergsalat: Et viktig basisprodukt med en del svinn i verdikjeden. Jevnere kvalitet i alle ledd og vil gi bedre økonomi til 		
alle aktørene, slik det er med de andre fire fokusproduktene 		
også.
Det er mange forskjellige oppfatninger om hva som er god kvalitet.
Arbeidsgruppa har derfor valgt å begynne arbeidet med å ta tak i

produktspesifikasjonene og sørge for at disse etterleves.
- Bama eier produktspesifikasjonene, og de må rustes opp og oppdateres. Vi går gjennom rutinene for hvordan disse spesifikasjonene
blir fulgt opp i verdikjeden, og vi skal tilpasse spesifikasjonene til
nye produkter som er kommet til. Det er kommet ny kunnskap om
for eksempel temperaturer og emballasje, og dette må inn i
spesifi-kasjonene, sier Pernille Rød Larsen.
Temperaturkrav i praksis
Temperatur er noe av det som er definert i produktspesifikasjoner,
men det følges ikke godt nok opp i praksis.
Krav om riktig temperatur gjelder fra opplasting på gården, ved
transport, ved oppbevaring på terminal, avdeling og så videre.
Bevisstheten om å holde korrekt temperatur gjelder med andre
ord like mye for produsent, transportør, grossist og detaljist.
I butikkleddet har både vi og Bama begrenset innflytelse, men nå
har vi fått med butikkonsulentene i Bama, de i Bama som arbeider
aller nærmet butikkleddet, på dette arbeidet. Det er en klar fordel.
Rema 1000 jobber med et stort prosjekt de kaller «Kvalitetsløftet».
- Kort fortalt dreier det seg om å levere beste kvalitet til laveste pris.
Det er ikke lenger nok å «bare» ha den laveste prisen. Kvaliteten må
være minst like god eller bedre enn hos konkurrentene. Vi har ansatt
en egen kvalitetsansvarlig på hver BaRe-avdeling og jobber hver dag
med å forbedre kvaliteten på varene vi leverer. Videre skolerer vi
butikkansatte i Rema 1000 rundt riktig håndtering og innkjøp/
rullering av frukt og grønt, sier daglig leder i BaRe, Herman Brenaas.
Internasjonal forskning arbeider med hva som er optimale
temperaturer for ulike produkter, og temperaturene varierer
svært mye fra produkt til produkt. For noen produkter er ideell
temperatur 10–12 grader, mens for andre gjelder 1–2 grader.
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Bama har satt elektroniske loggere på importvarer. Det har
avdekket store variasjoner i temperaturen som produktene blir
utsatt for under transport.
- Det kan være rett temperatur ved lasting og lossing, men altfor
store vekslinger under transport i et par døgn. For varer som fraktes
for eksempel fra Lier til Oslo blir det noe annet. Men konsekvensen
av denne loggingen er at noen transportører er blitt vraket, mens
andre har fått kursing. Dette handler blant annet om en konkret ting
som innstilling av kjøleutstyr på bilene, sier Rød Larsen.

- Kontrollerte avvik er et begrep som innføres nå. Det handler
om at god kommunikasjon i verdikjeden sikrer at partier med
noen form for avvik sikres en behandling eller vei ut til kunde
som reduserer ulempen med avviket. Det kan være et parti
blomkål som er bestilt på kort tid og ikke rekker å kjøles nok
eller at et kvalitetselement er marginalt før det går ut i
markedet. Da er det viktig at partiet sikres lav temperatur i
transport og terminal og kanskje sendes til en kunde i
nærheten med aktiviteter på blomkål akkurat da.

Fire pilarer
Produktspesifikasjonene er en grunnpilar i kvalitetsarbeidet. Ubrutt
kjølekjede er en annen, mens omløpshastighet er en tredje pilar.
- Det er ønskelig med rask rullering gjennom hele verdikjeden. Det
går an å gjøre noe i alle ledd, men den største gevinsten får man der
problemet er størst, og det er ofte på Bama avdelingen. Det hjelper
lite å gjøre noe der det er snakk om timer, om man ikke lykkes med
rett temperatur der produktene oppbevares i flere dager.

Slike situasjoner kan oppstå når Bama får etterbestillinger.
Da må varene leveres raskt, og det er ikke sikkert at produsentene
rekker å sette rett temperatur på sine lagre. Da må innkjøperen
få beskjed fra produsent om å justere temperaturen der
produktene lagres ut fra hvilken temperatur de har vært
lagret ved tidligere.

En fjerde pilar er kommunikasjon. Produktspesifikasjoner, temperaturkrav og omløpshastighet kan være tydelig definert. Skal det
ha noen betydning til syvende og sist, er likevel kommunikasjonen
mellom de ulike leddene i verdikjeden avgjørende.

- Kvalitetsutfordringene gjør at en må ha dialog om hvordan
varene skal håndteres. Når flere ledd skal håndtere samme
vare, kan viktig informasjon bli uteglemt. Bestillingsrutiner er
også en del av kommunikasjonen vi skal gå gjennom.
Kommunikasjonen må bli bedre, og dette gjelder også det å
melde fra om at ting fungerer. Kommunikasjon handler om
å snakke sammen også når ting fungerer bra, ikke bare når
det oppstår problemer.
Egne produktkvalitetsgrupper
I forbindelse med dette arbeidet er det opprettet såkalte
produktkvalitetsgrupper, såkalte PKG’er. Gruppene består av
representanter fra produsentleddet, Bama Trading, Bamas
kvalitetsavdeling, Gartnerhallens administrasjon og butikkonsulentene til Bama.
Hver av de fem ovennevnte «pilotproduktene» har sin egen
produktkvalitetsgruppe. Produsentene er representert ved de
sentrale kulturansvarlige produsentene (SKP).
- Vi er veldig fornøyd med å ha fått med butikkleddet i arbeidet.
Nå skal vi ut i butikker og selv se hvordan varene presenteres.
Det er viktig også for butikkene, for en butikk med en flott
grøntavdeling har et fortrinn med hensyn til markedsandel og
overskudd. Liker kundene grøntavdelingen, smitter det over på
omsetningen av andre varer. Frukt og grønt kan presenteres på
mange ulike måter, mens for hermetikk for eksempel, er det et
mye mindre spekter å spille på for butikken.
2011 ble brukt til målinger for å finne ut hvordan kvalitetssituasjonen er ute i butikk og for å identifisere produktene
med de største kvalitetsutfordringene.
- Om vi skal gjøre opp et slags regnskap for 2011, innser vi at
vi har en vei å gå når det gjelder å få oppdaterte produktspesifikasjoner og oppfølgingen av disse. Noen følger godt
opp om forhold som temperatur og dokumentasjon, mens
andre ikke gjør det. Verdikjeden er avhengig av alle ledd, så
derfor må vi motivere de svake leddene til å gjøre seg sterkere.
Ambisjonene for 2012 er å sette i gang sterkere tiltak for å sikre
riktig temperatur og for å øke omløpshastigheten der det er
behov. I tillegg fortsetter vi arbeidet med å oppdatere produktspesifikasjonene. Grøntprodukter av riktig kvalitet er råvarer til
god mat, derfor øker vi engasjementet for alle involverte med å
fokusere på matglede!
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Kvalitetssamarbeidet
Gartnerhallen/Bama
Gartnerhallen og Bama intensiverer sitt arbeid for å forbedre
kvaliteten på flere områder. Aktiviteten skal styrke konkurransekraften gjennom systematisk og grundig kvalitetsarbeid.
Arbeidet er delt inn i tre fokusområder.

Mål:
• Skape sterk kultur for hygiene og trygg mat i vår verdikjede
• Gartnerhallprodusenter og pakkerier skal implementere
kravene i hygieneforskriften

1) Produktkvalitet – samarbeid og dialog gir
resultater
Mål: Kvalitetsforbedring på produktene som produseres hos
Gartnerhallens medlemmer og omsettes gjennom Bama.

Verktøy:
• Gartnerhallen og Bama vil utvikle GartnerhallSkolen hvor
det etableres kvalitets- og HMS- kurs. Dette skal være éntil todagers kurs som tar for seg områdene hygiene, HMS
og arbeidsforhold.
• Mal for hygieneregler for høsting og pakking av frukt,
grønnsaker og poteter.
• Hjelpemidler for å tilfredsstille nye hygieneregler.
• Det er innført krav om HACCP for enhetene som defineres
som pakkerier (fellespakkerier, pakkerier med komplisert 		
bearbeiding eller av lett bedervelige produkter). Konkrete 		
HACCP-kurs for pakkerier gjennomføres i 2012.

Verktøy:
• God kommunikasjon i verdikjeden
• Produktspesifikasjoner som etterleves
• Riktig temperatur og omløpshastighet i hele verdikjeden
• Samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere
(Rådgivningstjenesten, Bioforsk, frøfirmaer etc.)
• Kompetanse
Det vil i første omgang bli fokusert på å optimalisere
temperatur og omløpshastighet i hele verdikjeden.
Produktene tomat, potet, isberg, blomkål og plommer er
valgt ut som fokusprodukter. Det er etablert grupper for de
respektive produktgruppene bestående av kulturansvarlige,
produktsjefer, kvalitetskonsulenter, butikkonsulenter og
representanter fra Gartnerhallen. Bakgrunnen for at nettopp
disse produktene er valgt, er at kartlegginger internt i
Gartnerhallen, Bama og hos våre kunder viser at disse
produktene har størst potensial for forbedring.
2) Mattrygghet og hygiene – nytt hygieneregelverk
er innført
Det ble i 2010 innført et nytt hygieneregelverk for næringsmidler i EU og Norge. Dette omfatter hygieneregler for
produksjon av næringsmidler og gjelder for hele matkjeden
fra primærproduksjon til og med markedsføring og eksport.
Dette får konsekvenser for vår verdikjede, som innebærer
et mer systematisk og dokumentert kvalitetsarbeid. Fokusområder er vanningsvann, plantevernmidler og hygienerutiner
mellom høsting og pakking.
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3) Samfunnsansvar, arbeidsforhold og miljø
Arbeidsforhold, HMS og miljø blir stadig viktigere. Det er
høye forventninger fra kunder, forbrukere og samfunnet om
hvordan våre varer produseres og omsettes. Men viktigst er
nok gevinstene ved å arbeide grundig med disse temaene.
Bedre arbeidsmiljø, redusert risiko for arbeidsulykker og en
mer økonomisk og miljømessig produksjon vil gi gode resultater.
Mål:
• Ingen alvorlige branner eller arbeidsulykker hos Gartnerhallprodusenter
• Ingen tilfeller av avvik fra minstelønn
Verktøy:
• Kvalitet- og HMS-kurs (inkludert arbeidsforhold, HMS og
hygiene)
• Rådgivende produsent besøk hvor arbeidsforhold, HMS og
hygiene gjennomgås
• Tett samarbeid med Arbeidstilsynet og Fellesforbundet
• Hjelpedokumenter for miljø og HMS i GH Dokumentasjon
• Veiledende besøk hos produsenter
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Produsenter på TV
Sommeren 2011 rullet Gartnerhallens reklamefilmer over tv-skjermen.
Våre egne produsenter ble profilert i filmene, og her er noen av dem som bidro.

Karine Huseby, Tjølling:
Sommerkål fra Tjølling i Vestfold rullet over skjermene
i uke 23. Det sørget Karine Huseby på Huseby Gård for.
Hun produserer persillerot, pastinakk, potet, korn og flere
typer kålvekster.
- Det er viktig både for oss som produsenter og for næringa
å vise hvor de gode norske produktene kommer fra. Under
innspillingen var tankegangen rett og slett «alt for kålen».
Innspillingen krevde en dagstur til Oslo, og med to små barn
så Huseby på det som en familietur.
Med en oppgave foran kameraet fikk hun også en påminnelse
om arbeidet som ligger bak en reklamefilm.
- Bak ett bilde som brukes er det ofte ti bilder som ikke brukes.
I tillegg ble jeg kjent med de andre produsentene og utvekslet
erfaringer. Jeg kjente dem ikke fra før, og det var hyggelig å
gjøre ting sammen. Tidligere er profesjonelle skuespillere blitt
brukt til å spille bønder, men jeg vil si det ble mer troverdig når
vi ekte bønder viste oss fram. Kanskje er det en trend at folk er
nysgjerrige på hvor produktene kommer fra, og at de vil kjenne
bakgrunnen til maten de spiser.
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Huseby har et lite gårdsutsalg hjemme på gården, og merket
etter at filmen gikk at etterspørselen økte.
- Det er viktig å få produktene ut på markedet når det er
sesong, og nykål er spesielt god tidlig om sommeren. Da er
det heller ikke så mange andre norske produkter tilgjengelig,
og på Huseby Gård høster vi kål fram til midten av september.
Ivar Raa, Lærdal:
Ivar Raa fra Lærdal stilte opp med bringebær i uke 30 og
moreller i uke 31.
Å bidra i reklamefilmene synes han var både spennende og
moro.
- Tine bruker sine produsenter på melkekartongene, og det
virker som det er blitt en trend å løfte fram produsentene og
gi bøndene et ansikt, sier Raa, som i tillegg dyrker gulrot.
Begge filmene han var med i ble spilt inn samme dag.
Det var en avslappet dag, og jeg måtte bare være meg selv
da kameraet gikk. Å være noen annen fungerer ikke.

”Det er viktig både for oss
som produsenter og for
næringa å vise hvor de
gode norske produktene
kommer fra”

Gulrotpakkingen ble avsluttet i desember, og nå er planleggingen
av sesongen 2012 i god gang.

Konseptet for reklamefilmene tiltalte henne umiddelbart.
- Da jeg hørte om konseptet, kjente jeg at endelig kommer det
reklame som viser bønder og gartnere sånn som de er. Det var
veldig på tide at bønder blir fremstilt som vanlige folk, og ikke
bare som noen typer med Felleskjøpet-dress og vanskelige
dialekter som ingen skjønner.

- Gjødsel skal bestilles og andre innkjøp skal planlegges, så
det skjer noe hele året. Avlingene i fjor ble greie og prisene var
hyggelige. Det ble litt nedgang i volumet totalt sett, men jeg
satser enda mer på bringebær i kommende sesong.

Stenersen driver Stenersen Gartneri i Åsgårdstrand der
det dyrkes vårløk, dill, bladpersille og kruspersille. Den første
vårløken sås i veksthus i februar, og de første leveringene
skjer første uka i juni.

Medvirkningen i filmene førte til mange gode tilbakemeldinger.
- Det ble mye lokal respons, men jeg har også fått tilbakemeldinger fra langt utenfor distriktet. Det er artig.

Kristin Stenersen, Åsgårdstrand:
Kristin Stenersen bidro med vårløk i uke 32, og hun synes
filmene ble ærlig og troverdig reklame.
- Det er jo ikke akkurat reklamefilm jeg er best på, så det var en
utfordring. Men produksjonsteamet var hyggelig, og kokken Lise
Finckenhagen var en troverdig representant for det vi produsenter
står for.

I reklamefilmen forteller hun at hun sår ny vårløk hver
fjerde, femte dag slik at kundene får fersk og mild vårløk
hele sesongen. Vårløken har rundt 3,5 måneds veksttid, og
de siste leveringene skjer i de to første ukene i november.
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Eplekvaliteten skal opp
Eplesesongen 2011 ble blant tidenes dårligste, målt i volum. Samtidig etterspør forbrukerne
de norske eplene. Dermed blir det i de kommende sesongene ekstra viktig å øke både
volum og kvalitet, slik at de norske eplene ikke mister den høye stjerna de har hos forbrukerne.

I 2011 ble Gartnerhallens høstede eplevolum 2418 tonn. Året
før anses heller ikke som spesielt godt. 3288 tonn ble det da.
2008 var derimot et godt år med 4250 tonn epler fra Gartnerhallen-produsenter, før 2009 kom med sine 2825 tonn.
- Normalt skal vi i Gartnerhallen komme opp på 3–4000 tonn. 		
Gartnerhallens markedsandel ligger mellom 40 og 50
prosent, og den har aldri vært under 40 prosent. De siste 		
årene har vi ligget på 44 prosents markedsandel, sier Nina 		
Heiberg, forsknings- og utviklingssjef i Gartnerhallen.
Det rekordlave volumet epler i 2011 gjelder ikke bare for
Gartnerhallen. Totalavlingen i Norge i 2011 var 5500 tonn.
Til sammenligning ble det høstet over 10.000 tonn i 2002
og knappe 7000 tonn i 2009.
-	Den lave avlingen i år ga en reduksjon i volumet for samtlige 		
eplesorter. Været var så kaldt og fuktig om våren at det ble
dårlig pollinering, og resten av vekstsesongen var preget av 		
gråvær og nedbør.
For modne og for myke
Det lave volumet rimer dårlig med etterspørselen i markedet.
Forbrukerne ønsker mer norsk vare, og de vil ha bedre kvalitet.
Derfor tas det grep for å øke både volum og kvalitet på norskproduserte epler.Strategien for produksjon og omsetning av
epler i Gartnerhallen og Bama i perioden 2008 til 2012 hadde
som mål å øke salget av epler fra Gartnerhallen til 6000 tonn i
2015.
En analyse i 2008 viste at de norske eplene ikke holdt seg godt
nok gjennom salgssesongen. Kundene klaget på for modne og
myke epler, spesielt i november. I dag foretrekker forbrukerne
sprø og saftige epler, og det krever riktig behandling etter
høsting, selv om eplene kun skal lagres i en kort periode.

Derfor initierte Gartnerhallen et prosjekt med mål om å heve
kvaliteten gjennom bedre lagring. Omsetningsrådet var positive
og har finansiert prosjektet «Øke omsetning og etterspørsel
etter norske epler», der Grøntprodusentenes Samarbeidsråd
(GPS) var prosjekteier og Gartnerhallen ved Nina Heiberg hadde
prosjektledelsen. Alle de norske fellespakkeriene har samarbeidet i prosjektet. Resultatene har vært presentert i møter og
konferanser de siste årene, og en sluttrapport for dette prosjektet er nå under utarbeidelse.
Målsetningen med prosjektet er å øke omsetning og etterspørsel av norske epler gjennom å heve kvaliteten. Innenfor
hovedmålet har prosjektet tre delmål. Ett går på å optimalisere
høstetidsvurderinger, ett på mer optimal nedkjøling etter
høsting, og ett på mer optimal lagring.
Gasstette kjøleceller
Fruktpakkeriene har vært svært aktive, og det er investert over
65 millioner kroner i lager og pakkeri i løpet av prosjektperioden.
Dette skal gi bedre sortering, bedre lagring, lavere temperatur
på lager og bedre håndtering av frukten.
Prosjektet startet med en studietur til Italia, nærmere bestemt Syd-Tyrol, der de leverer topp kvalitet epler året rundt.
Seinere har en italiensk konsulent vært rundt på alle lager
to ganger i løpet av prosjektperioden og gitt råd.I tillegg er
Bioforsk engasjert med lagringsforsøk og Norsk Landbruksrådgivning med undersøkelser av riktig høstetidspunkt og
system for å koordinere start og slutt for høstingen for de
enkelte eplesorter.
- I norsk klima har eplene kort utviklingstid. De får tynnere 		
skinn og tåler mindre, og kort vekstsesong gjør at de ikke tåler
å lagres så lenge. Hvis ikke vi høster dem til rett tid og lagrer 		
dem ordentlig, får vi påpakning om at de er for myke allerede i
sluttenav november, sier Heiberg.
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Det er viktig å få eplene raskt inn på lager og hurtig senke
temperaturen til 2 grader Celsius. Da tåler eplene å lagres
i 1-2 måneder uten særlig kvalitetsforringelse. Vil vi lagre
enda lenger, må en i tillegg endre atmosfæren. Såkalte ULO
(Ultralowoxygen)-kjølerom er i ferd med å tas i bruk i Norge.
Dette er kjøleceller som er gasstette, og man kan lagre med
veldig lavt oksygennivå. Det gjør at livsprosessen i eplet går
saktere slik at det tåler lengre lagringstid. Ullensvang
fruktlager bygde i 2010 en ny bygning med fire slike
ULO-lagre.
- Vi skulle gjerne selge epler i en lenger sesong enn nå, hvor 		
salgssesongen slutter 1. desember, fordi da forsvinner
tollbeskyttelsen. Med ULO-lager kan vi selge friske og gode 		
norske epler tillangt ut på nyåret.
Epler skal kjøles ned raskt etter høsting, og følgende tiltak
er anbefalt:
• Gode rutiner for rask inntransport til lager etter høsting
• Krav til at eplene skal være på kjølelager innen en viss tid
• Krav til hvor lang tid det skal gå innen eplene er nedkjølt
• Temperatur i eplene skal loggføres på lager under nedkjøling
• Temperatur og relativ luftfuktighet i lagerrom skal måles og 		
loggføres
Allerede i 2010 så man resultater fra dette lagringsprosjektet.
Eplene holdt seg bedre i november.
- Vi er ikke i rute når det gjelder å øke volumet til 6000 tonn i
2015. Men vi synes det er grunn til optimisme når Bama
signaliserer at de ønsker mer av norske epler og ber produsentene
bli proffe på å dyrke de sortene vi alt har, slik at kvaliteten 		
på dem blir bedre. Nå kan vi lagre eplene våre på en skikkelig 		
måte, og da er det konkurransekraft i de norske eplene.
Må ta tøffe valg
Produktansvarlig for frukt hos Bama, Roger Utengen, kan
fortelle at Bama i 2011 ikke greide å dekke opp alle ordrer på
norske epler.
- Vi klarte ikke å levere nok norske epler, og da ser vi fort at vi 		
trenger et større volum og bedre kvalitet. Det å tilfredsstille 		
etterspørselen med varer av dårlig kvalitet er en farlig veg å 		
gå. Det kan gi en kortsiktig løsning på et problem, men 		
vil være ødeleggende i lengden, sier han.
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Når forbrukerne ikke får tak i de norske eplene de ønsker,
velger de alternativet: importerte epler.
- Vi selger veldig lite norske epler i forhold til importen. For-		
brukerne har begynt å venne seg til importepler, og jeg tror vi 		
må bli mer profesjonelle i den norske epleproduksjonen.
Blant annet kan vi ikke ha 10-14 sorter. Vi må ned på 3-4
sorter, og så må vi finne ut hvor i landet det er riktig å dyrke 		
dem, vurdert ut fra jordsmonn, klima og værforhold.
Utengen peker på at det i nær framtid må tas noen tøffe valg
angående geografisk differensiering av hvor de ulike sortene
skal dyrkes.
-	Det er ikke sikkert at vi skal ha Aroma i hele landet. Jeg 		
oppfatter det som at man finner mange sorter over alt og 		
forskjellige sorter innenfor ett og samme distrikt. Det er ikke
nødvendigvis positivt. Jeg tror alle kan bli mer profesjonelle 		
hvis man spesialiserer seg i større grad. Da blir både kvalitet 		
og volum bedre. Det farlige nå er å havne i en situasjon der 		
man i år etter år ikke klarer å levere tilstrekkelig volum. Derfor 		
er det utrolig viktig for oss å få opp den norske produksjonen. 		
	Da kan vi få flere forbrukere som spør «Når kommer de norske
eplene?» ute i butikkene.
Selv om Utengen helst ser at man konsentrerer seg om færre

-	Norske pæreprodusenter er det snart ingen igjen av. Likevel 		
har man i Norge klart å utvikle en helt ny sort, nemlig
Celina. Den er prøvd ut i noen prøvefelt i Hardanger, og jeg 		
har fått smake den. Den kan lett konkurrere ut belgiske 		
Conference, et produkt som kundene våres elger mye av.
Celina er solgt til flere europeiske land, og dette har jeg tro 		
på. For dem som er interesserte i å prøve seg som pære-		
produsenter er det store muligheter, sier Utengen.

eplesorter, betyr ikke det at han mener det er feil å arbeide
med å utvikle nye sorter. Men i første omgang må vi i Norge
bli bedre på de sortene vi allerede har.
- Vi har riktignok norske sorter med god kvalitet, men de blir 		
fort borte når vi har 15 andre sorter i tillegg. Det blir rotete, og 		
forbrukerne kan bli forvirret. Og kjøper kunden ett norsk eple 		
som smaker dårlig, vil kunden få inntrykk av at alle norske 		
epler smaker dårlig.
Yngre epletrær trengs
Noe av det man kan gjøre med eksisterende sorter, er å fornye
trærne hyppigere. Utengen mener vi ganske enkelt trenger
yngre epletrær i Norge.
- Vi må bli flinkere til å fornye trærne, for slik det er nå blir de 		
for gamle. Det gir utslag i dårligere kvalitet og lavere avlinger.
Alder er relevant også for epledyrkerne. Utengen ser det som
bekymringsfullt at gjennomsnittsalderen på epledyrkerne
stiger.
- Jeg vet ikke hvor mange yngre som er interessert i å ta over. 		
	Derfor er det viktig at det blir god økonomi i næringa og at en 		
kan finne dem som har lyst til å satse.
For å få inspirasjon kan det for øvrig være nyttig å kaste
blikket på hva som skjer i pæreproduksjonen.

Lærer bort tettplanting
Helt sentralt i prosessen med å øke den norske produksjonen
av epler er arbeidet som ble startet gjennom Norsk Landbruksrådgiving for noen år siden. De hyret inn den nederlandske konsulenten AadWisse, som driver opplæring i moderne
tettplanting.
- Moderne tettplanting øker avlingene og gir jevnere kvalitet. 		
	Denne typen planting gir en avstand mellom epletrærne 		
på maksimum 1 meter og med cirka 4 meter mellom radene, 		
det vil si cirka 300 trær pr. dekar. Slik planting gir også mer
effektiv skjæring. Skjæringen kan deles inn i flere operasjoner,
nærmest etter samlebåndprinsipp. Det går raskere og krever 		
mindre kunnskap. Men selve dyrkingsformen er krevende. En
må sette inn tiltak underveis for å få en balansert vekst. 		
Trærne skal ha rikelig tilgang på gjødsel. Blir veksten for sterk,
kan man rotskjære eller benytte sommerskjæring. Men
høstingen går mye raskere, og produsenten blir mindre
avhengig av innleid arbeidshjelp. Avlingen øker veldig mye for
dem som lykkes. Vi forventer mindre vekselbæring og 		
minst 3 tonn pr. dekar, sammenlignet med et snitt på under 1 		
tonn i dag. Med dagens system for planting kan gode dyrkere 		
få opp mot 2 tonn, men mange får ikke det, sier Heiberg.
Wisse er aktiv i både Sverige og Danmark, og der ser man
tydelige resultater.
- Mange produsenter skal benytte seg av hans tjenester i
sommer. Prinsippet bygger på at alle epler må få sollys for 		
å utvikles tilfredsstillende. Da må trærne være åpne, og bare 		
de nederste greinene som ikke skygger for andre får lov til å
bli kraftige. Lenger oppe skal treet være smalt, og eplene
skal utvikles nær stammen.Trærne blir spinklere, og det 		
produseres mindre ved, men større epleavling. På 80-tallet
begynte vi med spindeltrær (juletrefasong), som var en stor
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fremgang både når det gjaldt avling og kvalitet sammenlignet med de store krontrærne fra 50-tallet.Men nå er det
slanke, lysåpne trær som teller. Dette er en kunnskapsutvikling der vi i Norge nok har ligget litt etter resten av Europa.
Etterspørselen etter norske epler gjelder også epleri juiceform. Norsk eplejuice har fått fotfeste i markedet, og produsentene får bra betalt for epler som går til juice.
-	Det er konkurranse blant oppkjøperne om å få tak inorske
epler til juice, og dette gir en mulighet til å få avsetning
på epler som blir utsortert og ikke duger som spiseepler.
Importerte epler brukes også til juice, men epler som har
vokst i Norden har et forhold mellom sukker, syre og aroma 		
som gjør at juicen blir spesielt god, sier Heiberg.
Mekanisk tynning
Tynning er en tidkrevende prosess, og kjemisk tynning er både
vanskelig og usikkert. Men kanskje kan mekanisk tynning lette
jobben. Mekanisk tynninger utbredt i USA, Belgia og Frankrike,
men det krever at trærne tilpasses tynnemaskinene.
Både Njøs Næringsutvikling og Bioforsk i Ullensvang har kjøpt
tynnemaskiner og tester i felt. Foreløpig er det på utprøvingsstadiet, men resultatene er lovende så langt. Foregangsfylkene
for økologisk frukt og bærdyrking, Hordaland og Sogn og
Fjordane, har i tillegg kjøpt flere håndtynnemaskiner, som
fruktdyrkere kan få låne. Dette er utstyr som også er egnet i
plommer.
På grunn av pærebrann er det importforbud av tremateriale av
eple og pære.
- Vi har nok svakere plantemateriale enn det vi kan få i Europa, 		
særlig fra Holland og Belgia.Vi har kortere vekstsesong, og 		
dermed klarer ikke våre planteskoler å lage like store og
kraftige trær. Mange av våre medlemmer ønsker at det skal
lempes på importrestriksjonene, men foreløpig må vi leve
med de. Pærebrann er den mest alvorlige sykdommen i
epledyrkingen i verden, så vi skal være glad for at vi har en
viss beskyttelse. Vi vet ikke hvor alvorlig sykdommen vil
	kunne bli i våre fruktstrøk. Pærebrann finnes langs
kysten,men har heldigvis ikke kommet inn i fruktområdene.
Vi har absolutt fuktige nok forhold til at bakterien vil trives, men
forhåpentligvis er temperaturene for lave i blomstringstiden.
Nye sorter

Å prøve nye sorter kan høres smart ut rent teoretisk. Men så
skal det også gi konkrete resultater i praksis.
- Vi er det nordligste epledyrkingsområde i verden, og vår
spesialitet er å lage friske, faste, sprø og syrlige epler. De
sortene vi dyrker i dag er gode, bare de dyrkes på en profesjonell
måte. Vi håper vi skal kunne introdusere med nye sorter etter
hvert, men det er ikke så lett å finne sorter som trives hos
oss, Vekstsesongen er kort og kjølig, og lenger sør lager de
sorter som trenger lenger vekstsesong enn det vi har.
Heldigvis har vi et norsk epleforedlingsprogram i Graminor, 		
som blir finansiert av midler over Jordbruksavtalen. Kanskje 		
kommer det snart en fulltreffer av en eplesort derfra slik det
ser ut som Graminor har klart med den nye pæresorten
Celina. Da har arbeidet med ulike typer emballering vært mer 		
fruktbart. De beste eplene selges i sekspakning, og dette får
produsentene ekstra betalt for, sier Heiberg.
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styret og daglig leder
Fra venstre

Styremedlem

Lars j. Nå

Lars J. Nå har drevet fruktgård i Ullensvang i Hardanger sidan
1977 og dyrker moreller, plommer, eple og pærer.

daglig leder

arnt foss
Arnt Foss er daglig leder av Gartnerhallen siden 1999, og er
utdannet landbruksøkonom fra Norges landbrukshøyskole.

Styremedlem

Lars ullern

Lars Ullern er utdannet agroteknikker og har drevet med potetproduksjon på hjemgården i Sør Odal siden 1982

Styremedlem

Bente Stensland
Bente Stensland driver gård med frukt- og bærproduksjon i Svelvik.
Hun er utdannet landbrukskandidat fra NLH

Styreleder

Simon Helge Dahl

Simon Helge Dahl er utdannet sivilagronom og er bosatt i
Gjerpen ved Skien. Her driver han gård med frilandsgrønnsaker,
poteter og korn.
Styremedlem

june eike

June Eike er tomatprodusent på Rennesøy siden 2002.
Har regnskaps- og handelsfaglig utdannelse.
Styremedlem

Ragnhild Eggen Viken

Ragnhild Eggen Viken er utdannet sykepleier og har bakgrunn
fra yrket. Hun er medeier i gården Viken Østre og har vært aktivt
med i driften siden 2001.
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Landsstyrets årsberetning:

Forventet vekst uteble
– vanskelig vekstsesong og
et marked i moderat vekst

Salget til konsum og industrimarkedet økte bare med 3 prosent målt i verdi og uten at
utviklingen i mengde endret seg. Året var preget av litt høyere inngående lagerbeholdninger
enn vanlig, mye nedbør sør i landet, gode vekstvilkår i nord, vanskelige vekstforhold i frukt, lave
importpriser, prispress i grønnsaker og økende etterspørsel i industrimarkedet.
Prisnivået utenfor Norge presset også i 2011 de norske prisene, men stort utbud i enkelte
perioder innenlands bidro også til prispress på en del produkter. Et sterkere fokus på lav
prisprodukter i markedet førte til en moderat verdivekst i konsummarkedet på 5 prosent
og en mengdereduksjon på 2 prosent.
Markedskampanjer i samarbeid med Bama Gruppen AS og ”Nyt Norge” bidro til et positivt
fokus på norsk frukt- og grøntproduksjon.
Tiltakene i strategisk plan ”Gartnerhallen 2012” ble fulgt opp i 2011, samtidig som ny
strategisk plan, ”Gartnerhallen 2015”, er utarbeidet og vedtatt i 2012.
Årsmøtet vedtok nye vedtekter og Gartnerhallen ble godkjent som samvirkeforetak og
navnet er nå Gartnerhallen SA.
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Formål
Samvirkeorganisasjonens formål er å fremme medlemmenes
næringsmessige og økonomiske interesser. Formålet søkes
oppnådd gjennom markedsføring og omsetning av medlemmenes produkter, produksjonsplanlegging og andre aktuelle
tiltak.
Virksomheten
Medlemmenes virksomhet utøves over hele landet, mens
foretakets hovedkontor ligger i Oslo. Organisasjonen har
langsiktige leveringsavtaler til industri-, storkjøkken- og
dagligvaremarkedet. Avtalen med NorgesGruppen ASA ble
fornyet i 2011. Det ble på slutten av 2011 inngått leveranseavtale
med Norrek Dypfrys AS. Avtalene med Bama Gruppen AS og
Findus Norge AS går videre. Alle avtalene inneholder føringer
for videreføring. I tråd med formålet har samvirkeforetaket
eierposisjoner i selskaper innen plantemateriale, driftsmidler
og frø, planteforedling og eiendom.
Landsstyret vedtok i desember 2007 strategisk plan –
”Gartnerhallen 2012”. De overordnede målene er å øke
markedsadgangen for våre produkter og å øke verdien for våre
produkter. Denne planen er fra 2012 avløst av ”Gartnerhallen
2015”. Ambisjonen i planen er at Gartnerhallen skal være
den beste leverandøren av norsk frukt og grønt, og oppnå en
omsetning på 2,0 mrd i 2015. Planen har satt mål for økonomi
og strategisk intensjon for de fire prioriterte fokusområdene,
marked og salg, robust produksjon, medlemsorganisasjon og
innovasjon og utvikling.
Medlemmer/eiere
I meldingsåret fikk laget 32 nye medlemmer og 53 gikk ut, og
ved utgangen av året hadde laget 1252 medlemmer. Dette
er en reduksjon på 1 prosent. I tillegg er det gjennomført 24
medlemsoverdragelser. Nye medlemmer i 2011 utgjør dermed
5 prosent. Gjennomsnittsalderen på medlemmene økte med 3
mnd til 52 år og 7 mnd. Ytterpunktene i gjennomsnittalderen er
GH Vest med 55,3 år og GH Rogaland med 48,4 år.

Lov om samvirkeforetak stiller krav om økonomisk samhandling
mellom medlemmene og foretaket, og dette kravet er nedfelt i
vedtektene. Medlemmer som leverer til enkelte pakkeri, og som
får avregning og oppgjør fra pakkeriet har ikke hatt økonomisk
samhandling med Gartnerhallen. Landsstyret har tatt tak i dette
og lagt til rette for at økonomisk samhandling kan etableres.
I 2011 var det økonomisk samhandling med 647 medlemmer.
Landsstyret vil arbeide for at det i 2012 skal være økonomisk
samhandling med alle medlemmene.
Arbeidsmiljø og personale
Arbeidsmiljøet i bedriften anses tilfredsstillende. Driften utøves
fra lokaler med god standard. Sykefraværet i 2011 var på 0,4
prosent, som er en reduksjon på 0,2 prosentpoeng fra 2010.
Det var i meldingsåret ingen personskader. 11,1 årsverk er utført
av 12 medarbeidere. 9 av disse har høyere utdanning og 4 har
arbeidet i Gartnerhallen i over 10 år. Landsstyret har gjennnomført medarbeidersamtale med daglig leder.
Miljørapportering
Foretaket har ingen aktivitet som påvirker eller forurenser det
ytre miljøet. Medlemmenes produksjon baseres på Kvalitetssystem i Landbruket (KSL). Gartnerhallen stiller krav til aktiv
oppfølging av KSL og egenrevisjon, og lukking av avvik er
forutsetning for leveranser i tråd med produksjons- og
leveringsplan og/eller kontrakt. Landsstyret mener at videreutvikling av kvalitetssystem og kvalitetsarbeid er en viktig
forutsetning for å oppfylle foretakets mål. Det ble gjennomført
KSL-revisjoner hos 129 av våre medlemmer i 2011. Det arbeides
også aktivt med å innarbeide miljøregnskap i produksjonene
som en del av produksjonsdokumentasjonen. Mange av
medlemmene gjør noteringer i Gartnerhallens elektroniske
system for produksjonsdokumentasjon ”GH Dokumentasjon”.
Likestilling
Foretaket praktiserer likestilling på alle nivåer og arbeider
kontinuerlig for å opprettholde denne praksisen. Av antall
årsverk i 2011 var 4,6 utført av kvinner og 6,6 utført av menn.
Landsstyret har 6 medlemmer, hvorav tre er kvinner. Pr. 31.12.11
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hadde Gartnerhallen 11 ansatte, hvorav 5 kvinner. Gartnerhallen
har målsetting om 40 prosent kvinner i styrene, og arbeidet
følges opp som en del av det ordinære organisasjonsarbeidet.
Etter valgene i regionene i januar 2012, består regionstyrene av
8 kvinner og 32 menn. Dette er en andel på 20 prosent, som er
det samme som i 2010.
Forskning og utvikling
Gartnerhallen, Bama Gruppen og Findus deltar sammen
med Nofima Mat og Bioforsk i et samarbeid for å identifisere,
planlegge og iverksette forskning og utviklingsprosjekt. I 2011
var Gartnerhallen delaktig i 24 flerårige FoU-prosjekt, og direkte
ansvarlig for seks pågående prosjekter med offentlig finansiering.
Fire nye prosjekt ble startet opp i 2011. To av disse har som
formål å finne bedre metoder for å bekjempe skadegjørere,
ett om lærråte i jordbær og ett om gulrotsuger. De to andre
prosjektene gjelder bringebær, ett for å se om kaliumsprøyting
bedrer kvaliteten i bærene, og ett for å få mer kunnskap om
metoder for å kunne utvide bringebærhøstesesongen.
Foretakets utvikling
Det er fortsatt økning i Gartnerhallens marked. Gartnerhallens
kunder vil samlet sett ha økning i sine behov for våre varer
fremover. For en del produkter er konkurransekraften i norsk
primærproduksjon svak i konkurranse med import. Omfanget
av dette ser ut til å øke, særlig innen produktgruppene frukt og
potet. Det er derfor behov for offensive produsenter og gode
tiltak for å møte denne konkurransen.
Som følge av utfordringene i produksjonen og markedet i 2011,
økte omsetningen til konsummarkedet målt i verdi bare med
2 prosent.
Omsetningen til industri gikk ned i 2010, men 2011 ble et år med
vekst, hele 12 prosent i verdi og 11 prosent i mengde. Størst
økning ble det i leveransene til ferskforedlede produkter i Bama
Industri AS.
Utviklingen i salget av økologiske produkter tok seg noe opp
i 2011. Totalt sett gikk salget opp med 6 prosent i verdi og 16
prosent i mengde. En fornyet offentlig satsing og en annonsert
nysatsing i NorgesGruppen gjør at dette fortsatt blir et satsingsområde i Gartnerhallen.
Også i 2011 er det gjennomført store markedskampanjer i
samarbeid med Bama Gruppen. Det ble produsert 10 ulike
reklamefilmer med sesongprodukter som ble vist på ulike
TV-kanaler. Reklamefilmene hadde representater for
produsentene som fikk frem mangfold og nyskapningene i
sine respektive produktgrupper, og ikke minst de gode historiene
og preferansene for norske produkter. ”Nyt Norge” var en del av
markedskampanjene.
Merkeordningen ”NYT NORGE” synliggjør norskprodusert frukt
og grønt på en moderne måte, og målinger som er utført viser
at ordningen har god gjennomslagskraft. Gartnerhallen og
Bama Gruppen deltar aktivt i ordningen og i alt er 118 produkter
påført merket.
Konkurransen med import har vært krevende, og denne har
vært den viktigste faktoren for at vi ikke har oppnådd målprisene
i jordbruksavtalen. Målprisoppnåelsen ble i gjennomsnitt 5
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prosent dårligere i 2011 enn i 2010. Periodevis for stort utbud
innenlands i enkelte kulturer har også dette året presset
prisene ned, men dette presset har ikke vært så avgjørende for
prisnivået som i 2010.
I frukt og bær, og i enkelte lagringskulturer, er produksjonen
lavere enn behovet i markedet. Utfordrende klima er en del av
årsaken, men også andre faktorer gjør at Gartnerhallen ikke har
vært leveringsdyktig de siste sesongene. Det er og vil bli satt i
gang et betydelig arbeid for å gjøre produksjonene mer robuste.
Kostnadsutviklingen, bl.a. til arbeidskraft og energi, har vært
betydelig og til sammen gjør dette at mange medlemmer har
hatt dårlig lønnsomhet i de siste årene. Spesielt har dette vært
situasjonen for mange veksthusprodusenter.
Gartnerhallen er pådriver for at det skal være best mulig
markedsbalanse. Egen produksjonsplanlegging og samarbeid
med de andre store produsentorganisasjonene i Norge,
gjennom GrøntProdusentenes Samarbeidsråd (GPS), er viktig
virkemiddel for å klare dette. Samtidig må Gartnerhallen
være en pådriver for å gjøre norsk produksjon mer robust
der priskonkurranser utforder lønnsomheten på en slik måte
at norsk produksjon trues.
Landsstyret har stort fokus på at produksjonen skal skje etter
de til enhver tid omforente krav til arbeids- og miljøforhold.
Gartnerhallen har beregnet at arbeidsinnsatsen i produksjonen
og i produsenteide pakkerier tilsvarer ca. 2500 årsverk. Deler av
tariffen for jordbruks- og gartnerioverenskomsten er allmenngjort
av Tariffnemda, og det er denne som setter standard for lønnsnivået i produksjonen. Allmenngjøringen førte til en kostnadsøkning
i produksjonen på 2-3 prosent. Gartnerhallen arbeider for å få til
effektiviseringstiltak i produksjonen, og for å få til prisøkninger i
markedet for å dekke opp kostnadsøkningene.
Innovasjon og produktutvikling er et satsingsområde. I 2011
utgjorde produkt som var introdusert de siste fire årene
15 prosent av omsetningen i verdi og 9 prosent i mengde.
Tilsvarende tall for 2010 var 17 prosent og 10 prosent.
Variasjonen mellom produktgruppene er stor. En viktig årsak
til nedgangen er mindre interesse i markedet for å prøve ut
nye produkter. Fokus på lavpris og spissing av sortement har
vært ekstra sterkt som følge av finanskrisen. På slutten av
2011 så det ut til at interessen for nye produkter tok seg opp.
Landsstyret ser det som viktig at organisasjonen har et godt
samarbeid med andre organisasjoner i næringen og at viljen og
evnen til samarbeid hos produsentene er god.
Regnskapet
Inntektene i 2011 økte med 1,2 prosent. Inntektene ble 2,8
prosent lavere enn budsjett. Salget måles i brutto omsetning,
mens salgsinntektene regnskapsføres etter frakttrekk og andre
trekk (netto). Dette er den vesentligste årsaken til at salget
rapporteres med en økning på 3 prosent og inntektene i regnskapet med en økning på bare 1,2 prosent. Inntekter fra
offentlig støtteapparat til FoU-prosjekter har gått ned.
Driftskostnadene har utviklet seg som forventet. Resultat fra
investeringer i tilknyttede selskaper ble noe lavere enn tidligere.

Resultat av kapitalplasseringene hadde i 2011 en negativ
avkastning på minus 3,0 prosent. Avkastningen siste tre år
er 6,3 prosent. Som følge av avviklingen av Gartnerhallen
Pensjonskasse overtok Gartnerhallen aksjer i svensk eiendomsselskap for 10,8 mill. kroner. Selskapet skal etter planen
realiseres i løpet av 3 år.

styrets oppfatning hittil ikke gjort det nødvendig eller aktuelt å
inngå andre sikringstransaksjoner.

I tilknytning til utbyttedrøftingen i årsmøtet i 2010 gjorde
landsstyret, etter henstilling fra årsmøtet, vedtak om å utvikle
strategi for en ekstraordinær satsing for å styrke konkurransekraften. Landsstyret vedtok i tråd med dette en ekstraordinær
satsing på prosjektet ”E-sporing fra jord til bord – systemutvikling
for effektiv merking og dataflyt” på 10 mill. kroner over 5 år. 2011
var første året i prosjektet, og egenfinansieringen utgjorde 1,5
mill. kroner.

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

Skattekostnaden har økt vesentlig som følge av at ligningsverdien av en aksjepost har hatt en betydelig økning. Årets
skattekostnad inkluderer skatt betalt i 2011 som ikke var satt
av i 2010.

Hendelser etter årets utløp
Det har ikke skjedd noe spesielt hittil i 2012 som forandrer
landsstyrets oppfatning av andelslagets stilling.

Finansiell risiko
Foretakets finansielle stilling er god. Foretakets egenkapital
utgjør 64 prosent av totalkapitalen, som er det samme som i
2010. Gartnerhallen har ingen langsiktig gjeld.
Andelslaget er utsatt for renterisiko og kredittrisiko i sin
ordinære forretningsvirksomhet og i sin kapitalforvaltning, og
styrer mot å ha en akseptabel risiko innenfor disse områdene.
Landsstyret har vedtatt et konservativt plasseringsreglement
for kapitalen i Gartnerhallen.
Andelslagets kredittrisiko er svært begrenset da selskapets
dominerende 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

Anvendelse av årets resultat
Styret foreslår at årets underskudd stort kroner 6 380 000,føres mot annen egenkapital.

Fortsatt drift
Landsstyret mener det er grunnlag for fortsatt drift, og denne
forutsetningen er lagt til grunn for årsregnskapet.

Avvikling av Gartnerhallen Pensjonskasse
Styret i Gartnerhallen Pensjonskasse godkjente selskapets
avviklingsregnskap i desember. Søknad om avvikling av
pensjonskassen ble sendt Finanstilsynet i januar i år.
Avviklingen innebærer at ansvarlig lån er tilbakeført i 2011 og
at innskutt egenkapital blir tilbakeført til Gartnerhallen i 2012
når avviklingen er godkjent. Opptjent egenkapital tillegges
premiefond, som i sin helhet overføres Gartnerhallens nye
pensjonsleverandør fra 01.01.2011, Nordea Liv. Størrelsen på
premiefondet tilsier, etter regelverket, at deler av dette må
tilbakeføres Gartnerhallen i løpet av 2012.
Fremtidig utvikling
Landsstyret har vedtatt et budsjett med en omsetning på
1,647 mrd. kroner og et resultat før skatt på 3,0 mill. kroner.
Landsstyret forventer en økning av behovet for Gartnerhallens
produkter de nærmeste årene, og det er landsstyrets oppfatning
at Gartnerhallen har gode muligheter til å ta del i denne veksten.
Forventet økonomiske utfordringer i Europa vil påvirke markedssituasjonen, men det ser ut til at kjøpekraften hos norske forbrukere er god. Priskonkurransen fra utlandet vil kunne påvirke
omsetningen i negativ retning.

Oslo, 6. mars 2012.

	Simon Helge Dahl	June Eike	Lars J. Nå

Ragnhild Eggen Viken

Lars Ullern

Bente Stensland

Arnt Foss
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Resultatregnskap per 31.12
Tall i tusen kroner

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Andre driftsinntekter
SUM DRIFTSINNTEKTER
Driftskostnader
Varekostnad
Lønnskostnader m.m.
Avskriving på varige driftsmidler
Tap på krav
Andre driftskostnader
SUM DRIFTSKOSTNADER

Note

2011

2010

2

1 500 515
24 794
1 525 309

1 479 351
27 273
1 506 624

1 501 141
11 759
69
-4
18 585
1 531 550

1 479 405
10 219
69
63
18 272
1 508 028

-6 241

-1 404

2 137
3 456
4 563
1 030

2 769
8 327
482
10 613

-5 212
1 168
-6 380

9 209
290
8 919

-6 380
-6 380

8 919
8 919

3/4
5

DRIFTSRESULTAT
Finansinntekter og -kostnader
Resultat fra investering i tilknyttede selskap
Finansinntekter
Finanskostnader
RESULTAT AV FINANSPOSTER
Resultat før skatt
Skattekostnad på ordinært resultat
Årets resultat
Disponering av årets resultat
Overført til annen egenkapital
SUM DISPONERING
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6

9

Balanse
Tall i tusen kroner

Note

2011

2010

5

2 334
2 334

2 334
2 334

Driftsløsøre
Biler
SUM DRIFTSLØSØRE

5

139
139

208
208

Finansielle anleggsmidler
Investeringer i tilknyttet selskap
Investeringer i aksjer og andeler
Andre fordringer
Pensjonsmidler
SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER

6
7
8
4

48 637
25 904
2 336
52 008
128 885

56 205
14 880
13 032
51 203
135 321

131 358

137 863

14

17 451

18 579

1/12

112 060
4 776
116 836

105 781
5 378
111 158

13

65 612
199 899

74 485
204 222

331 257

342 085

EIENDELER
Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom
SUM VARIGE DRIFTSMIDLER

SUM ANLEGGSMIDLER
Omløpsmidler
Varebeholdning
Fordringer
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
SUM FORDRINGER
Kontanter, bankinnskudd og fondsandeler
SUM OMLØPSMIDLER
SUM EIENDELER
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Balanse
Tall i tusen kroner

Note

2011

2010

10
10

1 479
4 778
6 257

1 474
4 758
6 232

10

207 108
207 108
213 364

213 487
213 487
219 719

4

2 242
2 242

2 360
2 360

13
1/12
9

5 108
96 769
500
1 176
1 927
10 171
115 651

19 599
85 314
500
1 295
2 163
11 135
120 005

SUM GJELD

117 893

122 365

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

331 257

342 084

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Innskutt egenkapital
Selskapskapital
Inntredelsesfond
SUM INNSKUTT EGENKAPITAL
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
SUM OPPTJENT EGENKAPITAL
SUM EGENKAPITAL

10

GJELD
Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser
SUM AVSETNING FOR FORPLIKTELSER
Kortsiktig gjeld
Kassekreditt
Leverandørgjeld
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter
Låneinnskudd
Annen kortsiktig gjeld
SUM KORTSIKTIG GJELD

Oslo, 6. mars 2012.

	Simon Helge Dahl	June Eike	Lars J. Nå

Ragnhild Eggen Viken
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Lars Ullern

Bente Stensland

Arnt Foss

Kontantstrømanalyse
Tall i tusen kroner

2011

2010

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Resultat før skattekostnad
Periodens betalte skatter
Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler
Gevinst/tap ved salg av aksjer
Ordinære avskrivninger
Endring i varelager, kundefordringer og leverandørgjeld
Forskjell mellom kostn.ført pensj. og inn-/utbet. i pensj.ordn.
Resultat v/bruk av egenkapital- og bruttometoden
Endring i andre tidsavgrensningsposter

-5 212
-1 168
0
0
69
6 304
-923
-2 136
-480

9 209
-289
-486
0
69
-16 413
-5 242
-2 769
1 034

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

-3 546

-14 887

0
-10 880
0
0
9 703
10 552

0
0
843
-277
2 957
-2 172

9 375

1 351

Kontantstømmer fra finansieringsaktiviter
Innbetalinger ved opptak av langsiktig gjeld
Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld
Netto endring i kassekreditt
Innbetaling av egenkapital
Tilbakebetaling av låneinnskudd
Endring i andre finansieringsaktiviteter

0
0
-14 491
25
-236
0

0
0
19 599
70
-230
0

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

-14 702

19 439

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter

-8 873

5 903

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse

74 485

68 583

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt

65 612

74 485

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Innbetaling ved salg av aksjer
Utbetaling ved kjøp av aksjer
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler
Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler
Mottatt utbytte fra tilknyttede selskap
Endringer i andre investeringer
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
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Noter
Tall i tusen kroner

Note 1 // Regnskapsprinsipper
Tilknyttede selskaper.
Selskapsregnskapet og de tilknyttede selskaper omfatter følgende:
• Gartnerhallen SA
• GRO EIENDOM AS (tilknyttet selskap 39%)
• BAGA EIENDOM AS (tilknyttet selskap 25%)
• NORGRO AS (tilknyttet selskap 20%)
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 resultatregnskapet 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 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.
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Note 2 // Andre driftsinntekter/Andre driftskostnader/
Store enkelttransaksjoner
Andre driftsinntekter
Medlemskontingenter
Gevinst ved avgang
Andre
Sum andre driftsinntekte

2011

2010

19 257
0
5 537
24 794

18 486
486
8 301
27 273

Note 3 // Lønnskostnader/Antall ansatte/Godtgjørelser/
Lån til ansatte/Pensjoner mm
2011

2010

6 464
1 522
-512
4 285
11 758
11.1

6 436
1 957
-1 423
3 249
10 219
11.9

Daglig leder

Landsstyret

Regionstyrer

1 044
50
0
1 094

0
1 585
0
1 585

0
1 154
0
1 154

Lønnskostnader mm.
Lønninger
Folketrygdavgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser
Lønnskostnader
Antall årsverk

Godtgjørelser (i kroner)
Lønn
Annen godtgjørelse
Innbetalt pensjonspremie
Sum ytelser

Selskapet har inngått en forpliktende avtale med tidligere daglig leder om pensjonsytelser. Ytelsen inngår i lønnskostnadene.
Det er ikke inngått forpliktende avtaler overfor verken styrets leder eller nåværende daglig leder. Daglig leder er medlem av den
ordinære kollektive pensjonsordning i selskapet.Revisjonshonoraret for 2011 er kostnadsført med kr 110 000 eks. mva. I tillegg
kommer revisjonsrelaterte tjenester med kr 134 370 eks mva.
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Note 4 // NRSP
Tall i hele tusen kroner

Årets opptjening
Rentekost på forpliktelsene
Administrasjonskostnader
Forventet avkastning
Arbeidsgiveravgift
Resultatførte estimatavvik/avkortning
Årets pensjonskostnad

Beregnede forpliktelser
Midler til markedsverdi
Sum netto midler
Ikke resultatførte estimatavvik mv.
Sum pensj.forplikt/-midler
Økonomiske forutsetninger:
Diskonteringsrente
Forventet lønnsregulering
Årlig G regulering
Avkastning pensj.midler
Årlig reg.pensjoner u/utbet

Sikrede pensjoner

Usikrede Pensjoner

2011

2010

2011

2010

Faktisk
1 198
3 370
68
-5 826
0
385
-805

Faktisk
1 271
2 874
0
-5 846
0
266
-1 435

Faktisk
132
0
0
0
19
55
205

Faktisk
16
155
0
0
0
-160
12

Estimert
67 223
104 212
-36 989
-15 020
-52 008

Estimert
71 848
128 284
-56 436
5 233
-51 203

Estimert
3 309
0
3 309
-1 067
2 242

Estimert
2 915
0
2 915
-555
2 360

3.80
3.50
3.25
4.10
0.10

4.60
4.00
3.75
5.40
1.30

3.80
3.50
3.25
4.10
0.10

4.60
4.00
3.75
5.40
1.30

Selskapet har plikt til å ha OTP-ordning. Selskapets pensjonsordning tilfredsstiller disse kravene.

Note 5 // Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
Fritidsbolig

Bil

2011

2010

Anskaffelseskost 01.01
Avgang/tilgang
Anskaffelseskost 31.12.

2334
0
2334

278
0
278

2 612
0
2 612

4 104
-1492
2 612

Avskrivninger nedskrivninger 01.01.
Avgang
Akkumulerte avskrivninger 31.12.
Bokført verdi pr 31.12.

0
0
0
2334
0
0

0
0
140
138
69
69

0
0
140
2 472
69
69

1 413
-1 413
69
2 543
69
69

Samlet avskrivning 2011
Økonomisk levetid
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4 år
Lineær

Note 6 // Tilknyttede selskaper
Selskap

Anskaffelsestidspunkt
Forretningskontor
Eierandel
Stemmeandel

NORGRO AS

GRO EIENDOM AS

BAGA Eiendom AS

01/10/09

22/12/97
Oslo
39 %
39 %

25 %
25 %

26 558
2 435
0
2 435
0
31 429

20 304
1 634
0
1 634
-8 404
15 168

20 %
20 %

Sum tilknyttede
formelle opplysninger

Opplysninger relatert til årets tall i hele tusen kroner
Inngående balanse 01.01.2010
+/-Andel årets resultat
Avskriving Goodwill
+/-Andel årets resultat etter Goodwill
Utbytte

9 343
1 270
-3 203
-1 932
-1 300
6 111

56 205
5 339
-3 203
2 137
-9 704
48 638

Note 7 // Aksjer og andeler i andre selskap mm.
Eierandel
Anleggsmidler:
GH Pensjonskasse – innskutt kapital
Bama Industri AS
Overhalla Klonavlssenter AS
Graminor AS
Landbruksforsikring AS
Njøs Næringsutvikling AS
Sagaplant AS
Telefrukt AS
Lier Fruktlager AS
Profi I Fastigheter Sverige (overtatt fra pensjonskassen)
Gjensidige Forsikring AS

7.90 %
42.00 %
4.80 %
1.67 %
22.20 %
34.00 %
10.00 %
15.86 %

Anskaffelseskost

Balanseført
verdi

Markedsverdi

6 214
4 273
500
2 271
500
103
680
340
76
10 804
144
25 905

6 214
4 273
500
2 271
500
103
680
340
76
10 804
144
25 905

6 214
4 273
500
2 271
500
103
680
340
76
10 804
144
25 905

Note 8 // Andre fordringer
Fordringer produsenter

2 336
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Note 9// Skatt

Betalbar skatt:
Betalbar skatt fremkommer slik:
Ordinært resultat før skattekostnad
Permanente forskjeller
Gevinst ved salg av aksjer
Verdi økning finansielle instrumenter
Resultat tilknyttede selskap
Mottatt utbytte
Endring midlertidige forskjeller
Grunnlag betalbar skatt
Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt:
Forskjeller som utlignes:
Kortsiktige poster
Langsiktige poster
Underskudd til fremføring
Begrensing balanseføring uts. skattefordel
Sum
Utsatt skatt
Årets skattekostnad:
Formuesskatt
Korreksjon tidligere år
Sum

2011

2010

-5 212
303
0
4 266
-2 137
-1 376
-744
-4 900

9 209
139
0
-3 888
-2 769
-1 157
-24 811
-23 277

-9 389
48 843
-162 245
-122 791
0
0

-9 644
48 332
-156 140
117 452
0
0

500
668
1 168

500
-210
290

Note 10// Egenkapital og bevegelse i egenkapitalen i 2011

Egenkapital 31.12.10
Årets endringer i egenkapital
Kapitalinnskudd fra eiere
Årets resultat

Andelskapital

Inntredelsesfond

Annen egenkapital

Sum

1 474

4 758

213 488

219 720

5

20
-6 380
207 108

25
-6 380
213 365

1 479
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4 778

Note 11// Pantstillelser og garantiansvar
Pantstillelser
Som sikkerhet for kassekreditten er stillet pant i kundefordringer og varelager.
Garantiansvar
Selskapet har garantiansvar i tilknytning til den generelle driftskredittordningen for landbrukssamvirket.

Note 12// Mellomværende med selskap i tilknyttede selskaper
2011

Kundefordringer
2010

2011

Andre fordringer
2010

18
18

217
217

0
0

0
0

2009

Leverandørgjeld
2008

2009

Annen gjeld
2008

0
0

53
53

0
0

0
0

2011

2010

Ubenyttet del av kassekreditt

29 892

15 400

Bankinnskudd
Pengemarkedsfond
Obligasjonsfond
Aksjefond

5 014
18 349
27 756
14 493
65 612

5 978
22 540
27 066
18 901
74 485

2011
17 451

2010
18 579

Tilknyttet selskap
Sum

Tilknyttet selskap
Sum

Note 13 // Kontanter mm.

Av kontantbeholdningen er kr. 933 000,- bundet til skattetrekk konto.		

Note 14 // Varer
Ferdigvarer

Gartnerhallen Årsrapport 2011 - 37

revisors beretning
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GARTNERHALLENS REPRESENTASJON
I ANDRE ORGANISASJONER OG INSTITUSJONER 2011
Grøntprodusentenes Samarbeidsråd
Rådet
Kvalitetssystem i landbruket (KSL)
Faggruppe planter
Norsk Landbrukssamvirke
Rådet

Styreleder Simon Helge Dahl
Medlem June Eike
Medlem Nina Heiberg
Medlem Olav Brataas
Medlem Simon Helge Dahl
Medlem Arnt Foss

Styret

Medlem Simon Helge Dahl
Varamedlem Arnt Foss

Garantiutvalget

Medlem Alf Roar Brovoll
Varamedlem Arnt Foss

Rådgivende utvalg for mattrygghet

Medlem Pernille Rød Larsen (Tom Roterud frem til 1. oktober)

Rådgivende utvalg for næringspolitikk
Rådgivende utvalg for forskningsspørsmål
Rådgivende utvalg samvirkespørsmål

Medlem Arnt Foss
Medlem Nina Heiberg
Medlem Tom Roterud (frem til 1. oktober)

Norges Bondelag
Representantskapet/Årsmøtet

Medlem Simon Helge Dahl
Varamedlem June Eike

REPRESENTASJON I TILKNYTTEDE SELSKAPER O.L	
Gartnerhallens Pensjonskasse (eierandel 100%)

Styret – Jan Kristian Løbersli (leder), Simon Helge Dahl (nestleder)
og Kirsten Ravnsborg Justad

GRO Eiendom AS (eierandel 39%)

Styret – Simon Helge Dahl (nestleder), June Eike og Arnt Foss

BAGA Eiendom AS (eierandel 25%)

Styret – Simon Helge Dahl (nestleder) og Arnt Foss

Bama Industri AS (eierandel 7,9%)

Styret – Simon Helge Dahl og Arnt Foss (vara/observatør)

Konservesfabrikken Lier AS (eierandel 37%)

Styret: John Enger (leder) og Kirsten Ravnsborg Justad (vara)

Telefrukt AS (eierandel 10%)

Styret – Bjørn Oppberget

Bunes Fryselager A/L (eierandel 4%)

Styret – Stig Henning Waage

Overhalla Klonavlssenter (eierandel 42%)

Styret – Arnt Foss

Graminor AS (eierandel 4,8%)

Styret – Nina Heiberg, Arnt Foss (vara)

Njøs Næringsutvikling AS (eierandel 22,2%)

Styret – Nina Heiberg (leder)

NORGRO AS (eierandel 20%)

Styret – Arnt Foss

Sagaplant AS (eierandel 34%)

Styret – Nina Heiberg (leder)
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Valgte organer
gartnerhallen sa 2011
utsendinger til årsmøtets

23.03.11

Møteleder
Nikolai Skrettingland, Varhaug
Viken
Karl Emil Rosnæs, Rygge
Alf Einar Bjørnstad, Lier
Knut Amund Surlien, Svelvik
Kristian Guren, Rygge
Hedda Iren Kortnes, Lier
Petter André Aarsland, Eidsberg
Mjøsen
Anders Holter, Nordre Toten
Hans Håkon Vestlund, Atna
Hanne Homb, Kapp
Lars Rustad, Ilseng
Harald Sve Bjørndal, Vågå
Sør
Øystein Fredriksen, Færvik
Kirstin Stenersen, Åsgårdstrand
Gurine Seland, Grimstad
Thorleiv Holtskog, Gvarv
Morten Bjertnæs, Tønsberg
Svein Børte, Lunde
Rogaland
Kjetil Sola, Sola
Paul Østebø, Talgje
Håvard Skavland, Talgje
Kjell Vestvik, Randaberg
Vest
Aksel Døving, Valldal
Brit Brækhus, Innvik
Olav Bleie, Nå
Lars Inge Aga, Nå, ved fullmakt
Tomas Hesthamar, Utne
Amund Måge, Nå
Trøndelag
Aud Mari Folden, Levanger
Ole Davidsen, Frosta
Steinar Østerlie, Frosta
Nord
Kåre Holand, Leknes
Industri
Rune Dreng, Larvik
Anders Hørthe, Sylling
Sverre Glomstein, Borgheim
Knut Salve Lunden, Grimstad

Landsstyret (etter årsmøtet)
Simon Helge Dahl, Skien (styreleder)
June Eike, Rennesøy (nestleder)
Ragnhild Eggen Viken, Frosta
Lars J. Nå, Nå
Lars Ullern, Skarnes
Bente Stensland, Svelvik
Valgkomité (etter årsmøtet)
Thor Ludvig Løken, Stange (leder)
Kåre Holand, Leknes (nestleder)
Gro Tveit Uglenes, Ulvik
Vigdis B. Nes, Stol
Ole Jørgen Forsetlund, Gressvik
Gurine Seland, Grimstad
regionst yrene

2011

GH Viken
Karl Emil Rosnæs, Rygge (leder)
Alf Einar Bjørnstad, Lier (nestleder)
Knut Amund Surlien, Svelvik
Kristian Guren, Rygge
Hedda Iren Kortnes, Lier
GH Mjøsen
Anders Holter, Nordre Toten (leder)
Hans Håkon Vestlund, Atna (nestleder)
Hanne Homb, Kapp
Lars Rustad, Ilseng
Harald Sve Bjørndal, Vågåmo
GH Sør
Øystein Fredriksen, Færvik (leder)
Kristin Stenersen, Åsgårdstrand (nestleder)
Gurine Seland, Grimstad
Thorleiv Holtskog, Gvarv
Morten Bjertnæs, Tønsberg
GH Rogaland
Nikolai Skrettingland, Varhaug (leder)
Kjetil Sola, Sola (nestleder)
Paul Østebø, Talgje
Jørgen Wølstad, Hafrsfjord
Håvard Skavland, Talgje
GH Vest
Aksel Døving, Valldal (leder)
Per S. Hjermann jr., Lærdal (nestleder)
Brit Brækhus, Innvik
Olav Bleie, Nå
Lars Inge Aga, Nå
GH Trøndelag
Aud Mari Folden, Levanger (leder)

Ole Davidsen, Frosta (nestleder)
Steinar Østerlie, Frosta
Karl Johan Dahl, Kråkvåg
Berit Solum, Overhalla
GH Nord
Kåre Holand, Leknes (leder)
Bjørnar Gundersen, Bardu (nestleder)
Jon Magne Laksforsmo, Trofors
Rannveig L. Mæle, Stakkvik
Olav Grundnes, Moen
GH Industri
Rune Dreng, Larvik (leder)
Salat: Anders Hørthe, Sylling (nestleder)
Potet: Hans Johan Kjølsrød, Våle
Frys/grønt: Sverre Glomstein, Borgheim
Brumunddal: Hans Johan Sterud, Nes H.
Hermetikk: Knut Salve Lunden, Grimstad
Sentrale kulturansvarlige produsenter
(SKP) oppnevnt av markedsansvarlig for
sesongen 2011/2012
Agurk: Bjarne Myrhaug, Lier
Blomkål: Birger Meland, Lier
Bringebær: Ola Hopperstad, Vangsnes (til april)
Bringebær: Brit Brækhus, Innvik (fra april)
Brokkoli: Dag Einar Lian, Lier
Fryste røde bær: Mathias Hestenes,
Hestenesøyra (fra september)
Gulrot kg: Olav Wirgenes, Kvelde
Gulrot bt: Magne Kr. Dyste, Kolbu (ut november)
Gulrot bt: Einar Dyste, Kolbu (fra desember)
Hodekål: Christopher Gjør, Stange
Isbergsalat: Øystein Hoel, Spikkestad
Jordbær: Thorleif Müller, Nøtterøy
Kinakål: Hans Bernhard Justad, Lier
Kjernefrukt : Knut Amund Surlien, Svelvik
Kålrot: Thorleif Bernhard Dahl, Nordre Frogn
Løk: Olav Brataas, Åsgårdstrand
Mandelpotet: Stig O. Haarseth, Rendalen
Moreller: Tomas Hesthamar, Utne
Plommer: Jan Ove Nes, Grimo
Potet: Lars Ullern, Skarnes
Purre: Thorer Egeland, Spydeberg
Settepotet: Bjarne Kjøs, Løten
Spesialsalater/Veksthus:
Per Osmund Espedal, Lierstranda
Tidligpotet: Knut Salve Lunden, Grimstad
Tomat: Jon Olav Runestad, Fogn
Urter: Hans Erik Fuglerud, Lier
Økologisk: Anders Hørthe, Sylling
Solbær: Per Simon Mustvedt, Skien (til februar)
Solbær: Anders Ullern, Røyse (fra februar)
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Årets Potetdyrker 2011
og Årets Grønnsakdyrker 2011
Gjerpen Grønt og Karl Olaf Roer ble tildelt prisene
«Årets grønnsaksdyrker» og «Årets potetdyrker» i 2011.
I forbindelse med Gartnerhallens og Findus felles sommersamling på Tjøme i juni, ble prisen «Årets dyrker» delt ut for
første gang. Hensikten med utnevnelsen er å ta fram den beste
av de beste og gi litt oppmerksomhet og forhåpentligvis masse
motivasjon for videre arbeid hos alle. Kriteriene som ble lagt til
grunn var kvalitet på levert produkt og produksjonen, oppfylling
av kontrakt, positiv innstilling, endringsvilje, vilje til å satse, KSL
og GH Dokumentasjon, ryddighet samt en helhetsvurdering.

«Årets Grønnsaksdyrker 2011» gikk til samdriften Gjerpen Grønt
ved Per Hopperstad og Simon Helge Dahl, som dyrker blomkål
til Findus. Siste år traff de 100 prosent på leveringsplan, beregnet
på to ukers intervall. De jobber målrettet for høy kvalitet og
jevnt volum over tid, legger inn produksjonsinformasjon på
GH Dokumentasjon gjennom mobiltelefon og er alltid oppdatert.
De er kunnskapsrike, løsningsorienterte og har stor forståelse
for industriens krav og behov.

«Årets potetdyrker 2011» ble Karl Olaf Roer i Rygge. Han dyrker
Laila, Oleva og Innovator til Findus. Blant annet har han langtidslagret 325 tonn Innovator med gjennomsnitt på kun 2,4
prosent feil. Han fikk også prisen for målrettet arbeid med å
forbedre potetkvaliteten. Dessuten satser han, han tør å ta i
bruk ny teknologi, har full kontroll på GH Dokumentasjon og er
positiv og blid.

Prisen besto blant annet i et reisegavekort og et diplom med
begrunnelsen for utnevnelsen. Karl Olaf Roer smilte bredt etter
utnevnelsen og gledet seg til å vise kona diplomet som blant
annet dokumenterer at han alltid er blid og omgjengelig.
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I juryen var: Harald Dypedal, Torbjørn Landsrød, Solveig Haugan
Jonsen, Tommy Christiansen, Lars Ivar Kjær, alle fra Findus og
Pernille Rød Larsen fra Gartnerhallen.

Elisabeth Holand ble
«Årets unge bonde»
Potet- og melkeprodusent Elisabeth Holand fra Leknes i Lofoten
ble kåret til «Årets unge bonde» i 2011.
Elisabeth Holand er 31 år og driver gård med melk- og storfeproduksjon i tillegg til produksjon av poteter i Vestvågøy i
Nordland. Hun har aktive dager med både gårdsarbeid og
familie. I tillegg har hun et stort engasjement for landbruket
og har tatt på seg flere tillitsverv i landbrukets organisasjoner.
Elisabeth mener at landbruket er svært viktig å kjempe for, fordi
dette er krumtappen for sysselsetting og bosetting i distrikts-Norge.
I kriteriene heter det at «Årets unge bonde» skal være under
35 år og et sunt forbilde som kan inspirere flere kloke hoder og
driftige hender til å finne veien til norsk landbruk. Ti finalister
har blitt valgt ut og presentert i Nationen.
– Vinneren av Årets unge bonde 2011, Elisabeth Holand, er et
sunt forbilde med et bredt engasjement for landbruk og det hun
driver med. Som del av en ny generasjon bønder, kombinerer
hun et spennende yrkesvalg med et aktivt familieliv og betydelig
samfunnsengasjement. Holand har et glødende engasjement
for landbruket og tar selv grep for å tilegne seg nødvendig
kunnskap for å drifte på best mulig måte. Elisabeth Holand har
også vist at hun takler utfordringer på en forbilledlig måte.

Holand har flere tillitsverv i landbrukets organisasjoner, og er
også svært aktiv i lokalpolitikken, sier juryen i sin begrunnelse.
- Det var utrolig hyggelig å vinne, og det er flott å vise at også
unge kvinner kan være gode bønder. Det er fortsatt mange som
tenker at bondeyrket er en mannsjobb, og jeg håper denne
prisen kan være viktig for næringa, for å vise at en bonde ikke
nødvendigvis er en gammel, traust mann, sa Holstad etter å ha
mottatt utmerkelsen.
«Årets unge bonde» er en kåring som gjennomføres av Norges
Bygdeungdomslag (NBU), McDonald’s og Nationen. Juryen
besto av landbruksminister Lars Peder Brekk (Sp), sjefredaktør
Mari Velsand i Nationen, leder Inger Johanne Sveen i NBU,
administrerende direktør Olli Kilpi i McDonald’s Norge AS og
studiedirektør Ole-Jørgen Torp ved Universitetet for Miljø- og
Biovitenskap.
Kåringen av «Årets unge bonde 2011» fant sted på Studentersamfunnet på Ås 16. november etter en landbrukspolitisk
debatt.
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Jens E. Kase fikk
Bamas leverandørpris
Produsent av økologiske grønnsaker, Jens E. Kase, fra Rygge i Østfold ble kåret
Årets leverandør 2011 hos BAMA. Årets leverandør er en ny pris BAMA har innstiftet i
forbindelse med sitt 125-årsjubileum.
- Årets leverandør er en pris BAMA skal dele ut hvert år fra nå
av. Målet er å gi en anerkjennelse til de beste leverandørene
og samtidig inspirere alle BAMAs leverandører til å bli bedre.
Det var mange sterke kandidater i år, men vi synes vi har kåret
verdige vinnere, forteller konserndirektør Øyvind Briså i BAMA.
I forkant av kåringen har det blitt gjennomført en grundig
evaluering av de nominerte kandidatene. Blant annet har de
blitt vurdert ut fra kriterier som kvalitet, markedsorientering,
samfunnsansvar og service.
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Årets leverandør i Norge ble Jens E. Kase fra Rygge i Østfold.
Kase produserer økologiske grønnsaker og leverer gulrot og
potet til BAMA. I juryens begrunnelse står det blant annet at
”Kase har vært en sterk bidragsyter for utvikling av økologiske
gulrøtter gjennom de siste 10 år. Han leverer kvalitetsprodukter
av beste klasse og har samtidig et sterkt fokus på utvikling av
markedet. Initiativ til tett samarbeid med andre produsenter i
nærområdet har skapt synergier på flere måter.”
- Jeg setter stor på denne utmerkelsen og deler prisen med
mine samarbeidende produsenter, sa Kase da han mottok
prisen under BAMAs jubileumsarrangement 27. september 2011.
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