
 
 

 

 
 

  Årsmøte i Veksthusringen  
  13. mars 2012 
 
 
 

Innkalling 
Det innkalles herved til Årsmøte i Veksthusringen 
Dato: 13. mars 2012 
Sted: Klostergården, Frosta  
 

Se program for hele dagen med klokkeslett på side 2! 
 

 
Saksliste for Årsmøte 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste 
2. Valg av møteleder, referent og to  

møtedeltakere til å underskrive protokollen 
3. Årsmelding og regnskap for 2011 
4. Budsjett og konsulenthonorar for 2012 
5. Arbeidsplan for 2012 
6. Forslag om navneendring 
7. Valg 
8. Fastsettelse av godtgjørelser 
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Program for dagen  
 

 11.30 Viken Østre (krydder og salat). Gartnerivandring med 
erfaringssamling plantevern (Plantevernprosjektet). Annichen 
Smith Eriksen kommer. 

 13.30 Årsmøte i Veksthusringen, Klostergården på Frosta 

 15.00 Mat 

 16.00 Årsmøte i Nord-Trøndelag Gartnerlag 
 
 

 
 
 

Påmelding til Veksthusringens Årsmøte innen 6. mars, grunnet 
matbestilling til: Gunnar Larsen, gunnar.larsen@lr.no eller  
tlf 957 69 993. 
 
Vel møtt alle sammen! 

 

mailto:gunnar.larsen@lr.no
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3. Årsmelding og regnskap for 2011 
 

Innledning 
2011 har for Veksthusringen vært et spennende og utfordrende år. Vi har vært 
engasjert i flere FOU-prosjekter. Våren ble som alltid travel, kanskje litt ekstra travel 
siden daglig leder gikk ut i fødselspermisjon i mars. Regnskapet viser et moderat 
underskudd for 2011 på kr 66751. 
 

Medlemmer, støttemedlemmer og samarbeidspartnere 
Veksthusringen hadde per 31.12.11. 135 medlemmer fordelt slik: 
Jeløy (21), Lier (21), Trøndelag (17), Jæren (20), Hordaland (20), Agder (15) og 
informasjonsmedlemmer (21). Med 5 innmeldinger gir dette totalt en reduksjon på 3 i 
forhold til 2010. 
 
Årsmøtet i 2011 ble avholdt 10. mars i kantina på Lyssand gartneri i Os. Det var 14 
stemmeberettigede bedrifter til stede og i tillegg fire av Veksthusringens rådgivere 
Magne Berland, Gunnar Larsen, Silje Stenstad Nilsen og Liv Knudtzon. 
 
Veksthusringen hadde i 2011 24 betalende støttemedlemmer i form av bedrifter 
tilknyttet næringen. Støttemedlemmene får tilgang på faglig informasjon og 
muligheter til å annonsere i medlemsskriv og årsmelding samt ha logo med link på 
vår hjemmeside, og Veksthusringen får litt ekstra inntekter. Vi viser ellers til oversikt 
over våre støttemedlemmer for 2011 på siste side. 
 

Styret 
Styret har i 2011 bestått av:  
Leder: Torbjørn Guddingsmo, personlig vara Magnus Bredeli, avd. Trøndelag 
Nestleder: Anders Hafskjold, personlig vara Inger Iren Eriksrud, avd. Lier 
Styremedlem: Magne Bergerud, personlig vara Roar Bjerke, avd. Jeløy  
Styremedlem: Anne Grete Berge, personlig vara Thomas Lyssand, avd. Hordaland 
Styremedlem: Øyvind Grunde, personlig vara Anders Kristensen, avd. Agder 
Styremedlem: Trond Hodne, personlig vara Jostein Eikeskog, avd. Jæren 
 
Styret har hatt 2 fysiske styremøter og to telefonstyremøter i 2011. På styremøtene 
er det behandlet i alt 22 saker. I tillegg har vi hatt en kombinert styre-/rådgiversamling 
i tilknytning til Gartnerdagene på Gjennestad. Her ble det også gjennomført 
medarbeidersamtaler med de ansatte.  
 

Personell 
Med unntak av barselpermisjon, har staben av ansatte vært stabil gjennom året. 
Liv Knudtzon, daglig leder, avdeling Jeløy, (barselpermisjon fra mars-oktober) 
Gunnar Larsen, økonomi- og regnskapsansvarlig, avdeling Trøndelag, fungerende 
daglig leder mars-oktober  
Annichen Smith Eriksen, avdeling Jæren 
Magne Berland, avdeling Hordaland 
Silje Stenstad Nilsen, avdeling Lier 
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Virksomheten i Veksthusringen 
Veksthusringens rådgivere jobber godt sammen, noe som fører til et positivt 
arbeidsmiljø og løsningsorienterte ansatte. Mens Liv var ute i permisjon ble 
medlemmene i avdeling Jeløy fulgt opp av de andre rådgiverne i Veksthusringen. Vi 
ser nok en gang viktigheten av å være et team. I løpet av året har rådgiverne hatt fire 
felles samlinger knyttet opp til prosjekter og arrangementer. 
 

Medlemsblad og hjemmeside 
Nytt fra Veksthusringen ble i 2011 utgitt elektronisk i 11 nummer. Redaktør har vært 
Silje Stenstad Nilsen. Silje har stått for utsending av medlemsskriv på e-post og har 
også tatt seg av støttemedlemmenes annonsering i ”Nytt fra Veksthusringen”.  
 
Hjemmesidene er flyttet til nytt sted. Hovedårsaken er at vi kan skreddersy sidene 
bedre og utnytte mulighetene med databaser på web. Besøksrapporter er blitt en del 
av hjemmesidene, der hvert medlem får se sine egne rapporter ved innlogging. For å 
få til overgangen ble et nytt domene opprettet veksthusinfo.no (når vi får stengt 
gamlesidene vil vi flytte veksthusringen.no hit.) 

 
 

Avdeling Jeløy, Liv Knudtzon  
 

Medlemsbesøk 
Det er gjennomført 99 gartneribesøk i avdeling jeløy gjennom året, hvorav jeg har 
gjennomført 61 av besøkene selv. 38 besøk er utført av mine kollegaer Magne, 
Gunnar og Silje mens jeg var ute i permisjon.  
 

Gartnerivandringer/møter/kurs arrangert i 2011 
10. januar    Telefonmøte i Fagutvalg veksthus 
19. januar Telefonmøte med valgkomiteen i Veksthusringen 
10. februar Telefonstyremøte i Veksthusringen 
15. februar  Arrangert rådgivermøte på Gardermoen for ansatte i 

Veksthusringen. 
10. mars  Deltatt på Veksthusringens årsmøte, Hordaland 
17. mars  Holde plantevernkurs for Plantasjen 
30. juni  Deltatt på styremøte i Veksthusringen 
26. oktober Gartnerdagene på Gjennestad: stand, styremøte og styre-

ringledersamling. 
5.desember Telefonstyremøte i Veksthusringen 
 

Kompetansehevingstiltak/eksterne kurs og møter i 2011 
17. januar  Deltatt på kurs om kvalitetsrådgiving, arrangør NLR 
9. februar  Deltatt på prosjektmøte med UMB-prosjektet, Gjennestad 
9. juni   Deltatt på møte i strategisk forum for plantehelse, Oslo 
29. august  Deltatt på rådgiversamling i Rogaland 
25. oktober  Deltatt på UMB-saminar, Gjennestad 
14. november  Deltatt på NLRs kursuke 
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Daglig leder arbeid 
15. februar hadde vi samling på Gardermoen for alle rådgiverne. Dette var et møte 
der vi sammen la planer for Veksthusringen 2011. Vi jobbet konkret med 
budsjettarbeid og så på løsninger i forhold til fordeling av arbeidsoppgaver i daglig 
leders permisjonstid. I oktober ble medarbeidersamtaler gjennomført med de ansatte 
sammen med styreleder. Etter endt permisjon har jeg også vært involvert i arbeidet 
med stiftelsen av Rogaland Landbrukspark. 
 

Prosjektarbeid 
 

Plantevernprosjektet 
Noen besøk angående biologisk plantevern og planer for utsett av nyttedyr. Ellers er 
rapportskriving fra besøk som har omhandlet plantevern vært en viktig del av 
prosjektarbeidet i år. 
 
Miljøvennlig næringsutvikling i norsk veksthusproduksjon (UMB – prosjektet) 
Har deltatt på et prosjektmøte i februar og et seminar i oktober. I desember startet 
også arbeidet med planlegging av et tripsforsøk med LED-lys. 
 
Utviklingsmidler felles plantevern 
Har deltatt på møte i strategisk forum for plantehelse og i tillegg jobbet litt i forhold til 
Off-label søknader. 
 

Medlemsskriv og artikler 
Har bidratt med artikler i medlemsskriv nr 1,2 og 9. 
”Xanthomonas i julestjerne”, GY nr 4 (sammen med Magne) 
 

 
 

 Avdeling Lier, Silje Stenstad Nilsen 
 

Medlemsbesøk 
Det er gjennomført totalt 113 medlemsbesøk i avdeling Lier. 7 gartnerier benytter seg 
av ekstrabesøk, totalt utgjør dette 64 besøk. I tillegg er det gjennomført 32 besøk i 
forhold til økologisk produksjon. Jeg har også gjennomført 8 medlemsbesøk i 
avdeling Jeløy mens Liv var ute i permisjon. 
 

Gartnerivandringer/møter/kurs arrangert i 2011 
2.februar Informasjonsmøte Finstad Gård i Sande, tema: ”Flytende gjødsel 

i økologisk oppal, småplanter og veksthus 
16.-18. februar Biofach messen, økologisk dyrkningsgruppe 
23.mars Skadedyrkurs hos Anstein Eriksrud 
16. november Julebord og avslutning for medlemmer i avdeling Lier 
22. november Agurkdagen, Gardermoen 
 

Kompetansehevingstiltak/eksterne kurs og møter i 2011 
1.februar Medlemsbesøk Espedal med Kurt fra Koppert 
8. februar Prosjektmøte UMB, Ås 
10.februar Bioforsk-konferansen 
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15.februar Møte internt i Veksthusringen, Gardermoen 
7. mars Årsmøte Buskerud Gartneriforening 
10.mars Årsmøte Veksthusringen i avdeling Hordaland 
22. mars Kurs for Plantasjen, Skedsmo 
24.mars  Møte faggruppe urter Oikos, hos Finstad gartneri 
29. mars  Kurs for Plantasjen, Hønefoss 
24.mars  Erfaringsutveksling Plantevernprosjektet 
25.mars  Møte med Lexin, Gjennestad 
7.juni   Skrivekurs Oslofjordfondet, Moss 
9.august  Møte hos Fylkesmannen i vestfold, økologisk helkjedeavtale 
17.august  Telefonmøte: Gyro forberedelse 
23.august  Daglig leder møte (vikar for Liv), Grønt Fagsenter 
24.-26. august Økologisk fagsamling i regi av Slf, Steinkjer 
29.- 31.august Rådgiversamling i Rogaland 
19.september Prosjektmøte Ås, miljøvennlig bekjempelse av meldugg i 

veksthuskulturer 
29.-30. september Økologifagdagene i regi av Nofima mat, Oslo 
25.-26. oktober Gartnerdagene, Gjennestad 
14.-15. november Kursuka Gardermoen 
23.-24. november Økologikongressen i Danmark 
6. desember  Kontaktmøte mellom Debio og NLR, Gardermoen 
15. desember Julelunch, Grønt Fagsenter 
15.desember  Møte hos Fylkesmannen i Vestfold, lokalmat  
 
 

Prosjektarbeid 
 
Økologisk rådgiving av veksthusgrønnsaker og krydder 
I 2011 er det kun meg som har brukt midler på dette prosjektet. Økobesøk har ofte 
blitt utført sammen med Thomas Holz fra NLR Østafjells som er ansatt som 
prosjektleder i Vestfold som foregangsfylke på økologiske grønnsaker. 
Thomas sine timer har i år blitt dekket opp av Foregangsfylket. Vi har sammen gitt 
råd innen økologisk veksthusproduksjon til fire produsenter. Etter hvert besøk blir det 
skrevet skriftlig rapport med bilder. Vi har arrangert informasjonsmøte på Finstad 
gård med tema: ”Flytende gjødsel i økologisk oppal, småplanter og veksthus, tur til 
Biofach messen i Tyskland med gartneribesøk, deltatt på Økologifagdagene i regi av 
Nofima og Økologi kongressen i Vejle i Danmark. 
 
Økologisk dyrkningsgruppe 
Denne gruppen består av gartnerier som produserer økologisk, har forsøk eller er 
interessert i økologisk veksthusproduksjon. Prosjektet får støtte av NLR sentralt. 
I 2011 er det arrangert 3 møter i samarbeid med øko prosjektet og Foregangsfylket; 
Informasjonsmøte hos Finstad, tur til Biofach messen og Økologifagdagene. 
Informasjon om økologiske nyheter blir fortløpende sendt ut til alle i 
dyrkningsgruppen. 
    
Plantevernprosjektet ”Rådgivning i integrert plantevern i veksthus” 
Mye av rådgivningen som blir gjennomført i avdeling Lier handler om plantevern; 
sjekk av nyttedyr og skadedyr, limfelleregistrering og skifting av limfeller. Jeg gir også 
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råd om plantevernmidler og sprøyting. Det meste av timene som er ført på 
plantevernprosjektet går til rapportskriving i etterkant av besøkene. 
 
Utviklingsmidler, felles plantevern 
Ekstraarbeid med Confidor, noe jobbing med Movento og skrevet rapport for midlene 
for Annichen. 
 
Handlingsplanmidler 
2 restanalyseforsøk med Confidor i salat i samarbeid med Bioforsk. Noe av forsøket 
er også dekket av Salatklubben. 
 

Forsøk 
Sortsforsøk i agurk 2011 i paraply og nedsenking i samarbeid med Rennesøy 
forsøksring veksthusrådgiving og Bioforsk Særheim. 
Utprøving av soppmidler mot meldugg i agurk i samarbeid med Bioforsk Plantehelse. 
 

Medlemsskriv og artikler 
Jeg har bidratt med artikler til medlemsskrivet nr, 1,3,4,5,6,9,10,11 og 12. 
I tillegg har jeg redigert skrivet og stått for korrekturlesing og utsending på e-post. 
 
Jeg har skrevet følgende artikler til Gartneryrket: 
Nyttedyr er ferskvare til Nr. 8, 2011. 
  
 

Avdeling Trøndelag, Gunnar Larsen 
 

Medlemsbesøk 
Jeg har gjennomført 65 medlemsbesøk gjennom året, hvorav 12 besøk i avdeling 
Jeløy. Gartneribesøk er en viktig del av arbeidsoppgavene og de gir verdifull 
kunnskap og kompetanseheving både for gartneren og rådgiveren. 
 

Gartnerivandringer/møter/kurs arrangert i 2011 
30-31. mars Tur til Hordaland med gartnere fra Trøndelag – Magne guidet oss 
12. april  Foredrag på åpning av Varmelager, Mære  
11.august  Sortsvisning hos LOG, Stjørdal  + Hordalandsgartnere til Frosta 
1-2. september Kurs om Veksthus for Skogplanteskoler, Mære 
4. september  Potteplantegruppe Ekra 
21. september Potteplantegruppe Tingstad 
19. oktober  Potteplantegruppe Ystgård og Mære 
26. oktober  Gartnerdagene på Gjennestad: utstillingen 
9. november  Potteplantegruppe Leira og Drivstua 
23. november Gartnerivandring NTGL, Vikans Gartneri 
 

Kompetansehevingstiltak/eksterne kurs og møter i 2011 
19. januar    NGFs Energiprosjekt, møte i styringsgruppa Oslo 
10. februar Telefonstyremøte 
11. februar Utveksling av erfaringer om julestjernesesongen 2011, 

Skypemøte 
15. februar  Møte om arbeidet i Veksthusringen (internmøte) Gardermoen. 
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10.mars Årsmøte i Veksthusringen, Hordaland  
30. juni  Styremøte i Veksthusringen, Oslo 
29.-31. august Fagsamling i Rogaland for rådgiverne i veksthusringene. 
25. oktober Gartnerdagene på Gjennestad: UMB seminar og Energi seminar 
14.-15. november Kursuka til NLR.  
1. desember  Varmelager Mære, Seminar 
5.desember  Telefonstyremøte 
 
 

Prosjektarbeid 
 
Plantevernprosjektet ”Rådgivning i integrert plantevern i veksthus” 
Bare ordinære medlemsbesøk og oppfølging av disse har vært min innsats i år. 
   
Utviklingsmidler, felles plantevern 
Har systematisert og oppdatert liste over tålsomhet og blanding av plantevernmidler 
etter etikettene. 

 
Varmelagring, Mære 
Har hatt noe oppfølging av dette prosjektet, men dette er beregnet og lønnet fra 
skolen. Har gått mye på å være bindeledd mellom forskerne (NTNU, Gether AS) og 
skolen. Forsetter og utvider denne oppfølgingen i 2012. 
 
ProVekst 
Har hatt møte med CIRiS og ble med som deltaker i prosjektsøknad for 2012 (som 
ble innvilget). 
 

Medlemsskriv og artikler 
Jeg har bidratt med artikler til medlemsskriv nr 8, 9 og 10. 
Jeg har skrevet plantevernsnutt til Gartneryrket (GY) i mai og i november.  
 

Web 
Jeg har hatt ansvar for vedlikehold og videreutvikling av våre hjemmesider, som nå 
er flyttet til nytt sted. Hovedårsaken er at vi kan skreddersy sidene bedre og utnytte 
mulighetene med databaser på web. Besøksrapporter er blitt en del av 
hjemmesidene, der hvert medlem får se sine egne rapporter ved innlogging. 

 
Økonomi og administrasjon 
Jeg har vikariert som daglig leder i deler av året for Liv og har også besøkt noen av 
hennes medlemmer på Østlandet.   
 
Vi har byttet regnskapsprogram, det har gått ganske smertefritt. Purringer går ut raskt 
nå, kanskje i raskeste laget for noen. Systemet gir oss raskere og bedre informasjon 
enn det gamle. Regnskapet er nå papirløst, der alle bilag skannes. 
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Avdeling Jæren, Annichen Smith Eriksen 
 

Medlemsbesøk 
Jeg har gjennomført 182 medlemsbesøk gjennom året, hvorav 21 besøk i avdeling 
Agder. 102 av besøkene i avd. Jæren og 1 besøk i avd. Agder var betalte ekstra 
besøk.  I avd. Jæren var det 60 % (12 gartnerier) som benyttet seg av ordningen med 
betalte ekstra besøk. Gartneribesøk er en viktig del av arbeidsoppgavene og de gir 
verdifull kunnskap og kompetanseheving både for gartneren og rådgiveren. 
 

Gartnerivandringer/møter/kurs arrangert i 2011 
10. januar    Telefonmøte i Fagutvalg veksthus 
25. januar   Rådgiverlunsj på Særheim 
28. januar  Telefonmøte i Plantevernprosjektet 
1. februar  Styremøte i Rogaland gartnerlag 
7. februar Møte i valgkomiteen i Rogaland gartnerlag 
8. februar Prosjektmøte for UMB-prosjektet. Informerte om resultater fra 

delprosjekt 4.  
9. februar  Forelesning for bachelorstudenter på UMB.   
 Tema: Integrert plantevern i Veksthuskulturer. 
11. februar Utveksling av erfaringer om julestjernesesongen 2011. 

Skypemøte. 
15. februar  Møte om arbeidet i Veksthusringen (internmøte). 
16. februar  Arrangerte Skadedyrkurs, del 1. Aase gartneri 
1. mars Rådgiverlunsj på Særheim 
8. mars  Telefonmøte i Plantevernprosjektet 
9. mars Plantasjenkurs på Forus. Hold foredrag ”Skadegjørere i 

Prydplanter”  
10. mars Arrangerte Skadedyrkurs, del 2. Aase gartneri 
14. mars Årsmøte i Rogaland gartnerlag  
16. mars Arrangerte Skadedyrkurs, del 1. Norsk Agurk  
21. mars Arrangerte Skadedyrkurs, del 1 og del 2. Kryddergården 
30. mars Arrangerte Skadedyrkurs, del 1.  Sedko gartneri 
30. mars Telefonmøte med nyttedyrforhandlerne i UMB-prosjektet 
6. april  Gartnerlunsj hos Aarbakke gartneri  
6. april  Styremøte i Rogaland gartnerlag 
8. april Arrangerte Skadedyrkurs, del 2. Norsk Agurk  
27. april  Telefonmøte i Fagutvalg veksthus. 
28. april Lunsjmøte med Orre Grønt. Snakket om biologisk plantevern i 

tomat.  
2. mai Markdag hos Kryddergården avd. Horpestad. Arr: Rennesøy 

forsøksring. Snakket om kjemisk plantevern i tomat og agurk.¨ 
7. juni   Styremøte i Rogaland gartnerlag. 
9. juni   Møte om Rogaland Landbrukspark (RLP) 
20. juni  Telefonmøte i styringsgruppen til Plantevernprosjektet 
2. september  Telefonmøte med styringsgruppen i plantevernprosjektet 
6. september  Styremøte i Rogaland gartnerlag 
14. september Møte om RLP 
6. oktober Arrangerte Skadedyrkurs, del 1 og 2. Jæren Jobbkompetanse 
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20. oktober  Gartnerlunsj hos Fosså gartneri 
26. oktober  Gartnerdagene på Gjennestad, utstillingen 
26. oktober  Etterutdanningskurs arrangert av UMB  
26. oktober Biologisk plantevern. Forelesning på etterutdanningskurs 

arrangert av UMB 
10. november Gartnerlunsj hos Horpestad gartneri. 
17. november Arrangerte Skadedyrkurs, del 1 og 2. J. Wiig gartneri 
28. november Styringsgruppemøte i RLP 
5. desember Oppsummeringsmøte for tomat og agurk. Holdt innlegg om 

”Plantevern i tomat og agurk 2011 – tiltak og erfaringer”.  Arr: 
Rennesøy forsøksring Veksthusrådgiving 

7. desember Telefonmøte med Sidsel Bøckman. Tema: gjennomgang av 
plantevernmidler med off-label godkjenning/ dispensasjoner og 
søknad om forlengelse.  

9. desember Telefonmøte med nyttedyrforhandlerne i UMB-prosjektet. 
12. desember Telefonmøte i styringsgruppen til plantevernprosjektet 
13. desember Styremøte i Rogaland Gartnerlag 
15. desember Rådgiverlunsj på Særheim 
19. desember Styringsgruppemøte i RLP 
 

Kompetansehevingstiltak/eksterne kurs og møter i 2011 
10. februar Bioforsk-konferansen. Holdt foredrag om Energisparing og 

plantevern i praksis. 
17. mars  Årsmøte og fagdag for Roseklubben i NGF. Holdt foredrag om 

”Kostnader med plantevern i snittroser”. 
24. mai Telefonmøte med tema erfaringsutveksling fra 

Plantevernprosjektet. 
14-16. juni Studietur til Wagningen og Bleisveijk i Holland med UMB-

prosjektet. 
29.-31. august Fagsamling i Rogaland for rådgiverne i veksthusringene. 
18.-22. september IOBC konferanse i England om Integrert plantevern. 
4. oktober  Fagdag hos VekTek. Utstilling og tekniske foredrag. 
25. oktober Gartnerdagene på Gjennestad: UMB seminar og Energi seminar 
1. november Workshop ”Implementering av integrert plantevern (IPM) i 

Norge”. Holdt foredrag om ” Suksess med IPM i veksthus”. 
14.-15. november Kursuka til NLR. Holdt innlegg om ”Oppsummering av 

plantevernprosjektet – veien videre” og ” Inntrykk fra 
plantevernkonferansen i England”.  

22. november Møte om tilgang på biologiske og kjemiske plantevernmidler. 
Holdt innlegg om ” Godkjente nytteorganismer og kjemiske 
plantevernmidler i veksthuskulturer i Norge” 

 

Prosjektarbeid 
 
Plantevernprosjektet ”Rådgivning i integrert plantevern i veksthus” 
Landbruks- og Matdepartementet har bevilget midler årlig siden 2006 til veiledning 
innen biologisk plantevern i veksthuskulturer. Arbeidet gjennomføres av rådgiverne i 
Veksthusringen, NLR- Viken og Rennesøy Forsøksring, veksthusrådgiving.  
Hensikten med prosjektet er å redusere bruken av plantevernmidler og øke bruken 
av nyttedyr i de veksthuskulturene der det er mulig. Hovedoppgavene i prosjektet er 
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individuell plantevernrådgivning og å lage skriftlig informasjon om integrert 
plantevern.  I 2011 var det hovedfokus på integrert plantevern i prydplanter.  
Spørreundersøkelsen som ble gjennomført i november viste at 75 % av 
blomstergartneriene hadde brukt biologisk bekjempelse mot skadedyr i prydplanter i 
2011.  
   
UMB-prosjektet ”Miljøvennlig næringsutvikling i norsk veksthusproduksjon” 
Jeg jobber sammen med Nina Svae Johansen fra Bioforsk Plantehelse og vi ser på 
hvordan nye lysstrategier påvirker biologisk bekjempelse. Jeg har gjennomført et 
forsøk med LED-lys hos Kryddergården avd. Horpestad i september – november 
2011. Hensikten med forsøket var å se om blått LED lys kunne øke fangsten av 
amerikansk blomstertrips på blå limfeller som ble hengt opp over krydderurter (timian, 
kruspersille, sitronmelisse og oregano). Det ble sammenlignet blå limfeller med og 
uten lys, med 2 lysstyrker (3 og 6 dioder), vertikale eller horisontale feller og ulike 
plassering av LED lysene på de vertikale fellende.  Antall trips på planter og limfeller 
ble registrert hver 14. dag. I tillegg har jeg deltatt på studietur til Wagningen og 
Bleisveijk i Holland i juni og planetvernkonferanse i England i september.  
 
Utviklingsmidler, felles plantevern 
Jeg har hatt kontakt med Mattilsynet og plantevernfirmaene om blant annet følgende 
plantevernmidler: Movento, Plenum, Enzicur, Previcur Energy og Pirimor.  
Det er jobbet med Off-label søknad for Confidor mot bladlus i salat, Conserve mot 
trips og sommerfugllarver i agurk og krydderurter, sommerfugllarver i prydplanter og 
sommerfugllarver og minerflue i salat, Reglone mot ugras i veksthus og Cerone for 
vekstregulering i løkblomster. I november holdt jeg innlegg på Workshop om IPM og 
innlegg på møte om tilgang på biologiske og kjemiske planevernmidler. 

 
Medlemsskriv og artikler 
Jeg har bidratt med artikler til medlemsskriv nr 1, 2, 3, 5, 6, 11 og 12. 
 
Jeg har skrevet følgende artikler til Gartneryrket (GY):  
Vet du hvilket plantevernmiddel du kan bruke mot skadedyret ditt? Plantevernnotis i 
GY nr 1. 
Integrert plantevern mot skadedyr i utplantingsplanter i 2011. GY nr 3. 2011 
Suksess med nyttedyr i Cyclamen. GY nr 4, 2011 
Suksess med nyttedyr i grønnplanter. Gartneryrket nr 5, 2011 
Biologisk bekjempelse i 2011. Plantevernnotis i GY nr 10.  
Biologisk bekjempelse av skadedyr i prydplanter i 2011. GY nr 12. 
Jeg har også skrevet følgende artikkel til Bondevennen 24/6: Bruk av biologisk 
bekjempelse mot skadedyr i veksthus.  
I tillegg har jeg oppdatert listen over godkjente plantevernmidler i veksthuskulturer 
(17/1, 7/6 og 17/11), Plantevernmidler og nyttedyr (toleranseliste), Skadedyrkurset, 
del 1 og 2 og tabellene om integrerte plantevern mot bladlus, hærmygg, mellus, trips 
og spinnmidd. Det er også skrevet artikler om agurkbladlus i agurk, snylteveps i 
agurk og tomat og integrert plantevern mot skadedyr i tomat som er sendt ut direkte 
på e-post. 
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Avdeling Hordaland, Magne Berland 

 

Medlemsbesøk 
I løpet av året er det gjennomført 138 medlemsbesøk. Av dette er 34 betalte 
ekstrabesøk, 32 besøk i avdeling Agder og 26 besøk i avdeling Jeløy og Jæren. 
Ansvarsområdene er sommerblomster, potteplanter og snittblomster, men fokuset på 
snittblomster er tonet ned ettersom antall produsenter og arealet nå er svært lite.  
 

Gartnerivandringer/møter/kurs arrangert i 2011 
12. januar  Plantevernkurs ved Arboretet i Bergen 
2. februar  Gartnermøte i Agder, sommerblomster og vekstregulering 
15. februar  Rådgivermøte i Veksthusringen, Gardermoen 
10. mars  Årsmøte i Veksthusringen, Os 
15. mars  Kurs for ansatte i Plantasjen 
30-31. mars  Besøk av gartnere fra Trøndelag, gartneribesøk i Hordaland 
10. juni  Grillfest hos Toppe Gartneri, Arr: Hordaland Gartnerlag og VR 
10. august Sommerblomstmøte i Bergen 
11. august Studietur til Trøndelag, sommerblomstmøte og gartneribesøk 
29-31. august Rådgiversamling i Rogaland 
14. september Møte med julestjerneprodusentene hos Fredheim Gartneri 
27. oktober  Intern samling på Gjennestad for Veksthusringen 
16-17. november  Hjeltnesdagar i Ulvik  
 

Kompetansehevingstiltak/eksterne kurs og møter 
19. januar  Møte i Redaksjonsrådet i Gartneryrket 
8. februar  Prosjektmøte UMB – prosjektet på Ås 
10. mars  Årsmøte i Hordaland Gartnerlag 
17. mars  Rosedag i Asker, Arr: NGF Roseklubben.  
15. juni  Møte i redaksjonsrådet i Gartneryrket 
25. oktober  UMB-seminar og energiseminar på Gjennestad 
25.-26. oktober  Gartnerdagene på Gjennestad 
14. november Kursuka NLR 
 

Prosjektarbeid 
 
Plantevernprosjektet ”Rådgivning i integrert plantevern i veksthus”  
Her har jeg fulgt opp noen gartnerier i mitt distrikt, samt noen gartnerier i Agder.  
 
UMB-prosjektet ”Miljøvennlig næringsutvikling i norsk veksthusproduksjon” 
Deltatt på UMB-seminar på Gjennestad den 26. oktober. 
Forsøk med rødt LED – lys og UVB – lys mot mjøldogg i snittroser høsten 2011 
 
Kulturklubber 
Er fortsatt fagkonsulent for Roseklubben i NGF. Har i den forbindelse deltatt på 
styremøter og vært med på å arrangere årsmøte/rosedag i regi av Roseklubben. 
Årsmøtet ble dette året lagt til Vollen i Asker. 
 



13 
 

Forsøk 
Prøvefeltet for sommerblomster på Arboretet og på Stend, feltene dannet basis for 
sommerblomstmøtet den 10. august. Dette er et samarbeid mellom Norgro, G3 og 
Veksthusringen, Botanisk Hage UIB og Stend VGS  
Forsøk i UMB – prosjektet, se over 
 

Medlemsskriv og artikler 
Jeg har bidratt med innlegg i Nytt fra Veksthusringen nr 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11 og 12. 
 
”Hvordan går det i roseland”, GY nr 1 
”Lidl boikotter spanske paprika” GY nr 2 
”Xanthomonas i julestjerne”, GY nr 4 (sammen med Liv) 
”Sommer og snart jul”, plantevernsnutt i GY nr 7 
”En epoke er over”, GY nr 8 
”Treg trips i mørketida”, plantevernsnutt i GY nr 12 
 
 
 
 
Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner Årsmeldingen for 2011. 
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Regnskap 
 
RESULTATREGNSKAP 

Regnskap 
2010 

Budsjett 
2011 

Regnskap 
2011 

Kontonr 

Inntekter:     

Salgsinntekter 47 890 20 000 22 350 3010-3199 

Refusjoner reiser (flyttet til reiser)     

Kursinntekter, møter 20 450 70 000 62 000 3210-3230 

Off. tilskudd over Jordbruksavtalen 564 000 506 000 506 000 3410 

Utviklingsmidler 189 124 125 000 162 568 3420 

Kommunale tilskudd 43 000 40 000 41 000 3450 

Medlemmer konsulenthonorar 1 153 497 1 100 000 1 117 674 3710 

Støttekontingent firma 87 300 80 000 79 240 3720 

Tjenester og oppdrag for medlemmer 300 000 250 000 204 450 3750-3799 

Feltgodtgjørelse / eksterne oppdrag 1 272 169 1 250 000 1 324 910 3810-3899 

Andre inntekter 54 037 1 500 1 500 3910-3999 

SUM DRIFTSINNTEKTER 3 731 467 3 442 500 3 521 692  

        

Innkjøp av materialer og varer 5 075 10 000 1 406 4010-4399 

Kostnader innleie prosjekter 100 728 0 0 4500 

Kostnader prosjekter 15 156 15 000 102 100 4501 

Rådgiving (fagdager og medl.skrivet) 14 631 15 000  4510 

Varekostnad 135 590 40 000 103 506  

Lønn 2 267 808 2 360 000 2 375 213 5010-5199 

Bilgodtgjørelse (trekkpliktig) 12 383    5310 

Helseforsikring   6 500 4 920 5320 

Styret 24 400 31 500 25 800 5310-5399 

Arbeidsgiveravgift 355 083 331 500 344 366 5410-5499 

Andre personalkostnader 200 010 210 000 206 853 5910-5998 

Andre personalkostnader kurs - møte     

Refusjon sykepenger   -227 000 -207 734  5800 

Refusjon lønnskostnader -37 621 0  5810 

Lønnskostnader 2 822 062 2 712 500 2 749 418  

Kostnader lokaler 72 743 80 000 103 377 6310-6399 

Verktøy, inventar og driftsmaterialer 42 149 45 000 32 860 6510-6599 

Fremmede tjenester 72 851 85 000 100 974 6710-6799 

Kontorkostnader og kurs 41 455 38 000 80 393 6810-6899 

Telefon og porto m.v. 50 784 42 000 34 522 6910-6999 

Kostnader og godtgjørelser for reiser 377 606 350 000 350 563 7110-7199 

Salgs-, reklame- og  repr. 971 5 000 11 388 7310-7399 

Kontingenter og gaver 33 216 33 000 32 835 7410-7499 

Andre kostnader 7 020 7 000 8 827 7710-7799 

Tap på fordringer 14 210 15 000 35 078 7830 

Avsetning til framtidig tap 40 724   -41 422 7839 

Annen driftskost, av- og nedskr. 753 730 700 000 749 395  

SUM KOSTNADER 3 711 382 3 452 500 3 602 321  

Driftsresultat     

Renteinntekter 8 260 10 000 13 876 8050 

Ordinært resultat 28 344 0 -66 751  
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Kommentarer til regnskapet 2011 
Budsjettet for 2011 var satt opp til å gå i null, resultatet ble noe dårligere, et 
underskudd på kr 66 751.  
 

Inntekter 
Inntektene ble totalt kr 3 521 962 som er kr 79 192 over budsjettet.  
 
3010-3199: Salgsinntekter og 3210-3230: Kursinntekter, møter. En kursserie var 
allerede kjent da budsjettet ble satt opp, derfor budsjetterte vi ganske høyt, men 
endte kr 5 650 lavere enn budsjettert.  
 
3410:  Offentlige tilskudd over jordbruksavtalen ble som budsjettert. 
 
3420: Utviklingsmidler. Dette året fikk vi kr 162 568 andel av utviklingsmidlene som 
var på kr 300 000 for de tre veksthusringene til sammen. Dette er godtgjøring for 
timer som er brukt, men også refusjon for utlegg. Derfor kan dette ikke vurderes som 
netto inntekt. 
 
3450:  Kommunale tilskudd ble kr 1 000 høyere enn budsjettert. 
 
Fordeling av inntektene i 2011 

 
 
3710:  Medlemmer/konsulenthonorar ble kr 17 674 høyere enn budsjettert. 
Kontingentsatsene økte med 4 %.  Vi hadde forventet noen nedleggelser og 
utmeldinger og budsjetterte forsiktig. Noen innmeldinger trakk resultatet opp. 
 
3720:  Støttekontingent - firma som budsjett.  
 
 
 

Salg; 1 % 

Kurs; 2 % 

Ramme; 14 
% 

Utv; 4 % 

Komm; 1 % 

Medl; 32 % 

Støtte; 2 % 
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3790:  Medlemsinntekter, tjenester konsulentoppdrag.  Her føres ekstrabesøk hos 
medlemmer, for 2011 ble dette kr 204 450 som er kr 45 550 under budsjett. Noe 
skyldes at besøk i avd Lier gikk inn i økoprosjektet, vi hadde også noe mindre enn 
forventet i avd Jeløy.  
 
3810-3850: Feltgodtgjørelse og eksterne oppdrag har gått kr 74 910 bedre enn 
budsjettert. Vi har jobbet sammen for å få tak i oppdrag som vi kan fakturere – det 
har gitt resultater.  Noen av de økte inntektene resulterer riktignok i økninger på 
kostnadene også. 
 
3999:  Andre inntekter: som budsjettert. 
 
 
 

Kostnader 
Kostnadene ble totalt kr 149 821 høyere enn budsjettert.  

 4010-4570: Møter, forsøksmateriell. Denne endte kr 63 506 over budsjett. I dette 
inngår godtgjøring til verter i sortsforsøket kr 40 064 og installasjon av led-lys til 
forsøk kr 22 260 i tillegg til mange prøver i økoprosjektet.   
 
5010-5999: Lønnskostnader.  Disse ble kr 36 418 høyere enn forventet. Høyere 
lønnsoppgjør 3,75 (resultat) mot 3,2 % (budsjett) utgjør noe og mindre refusjon for 
Livs permisjon – (færre dager enn beregnet). Andre personalkostnader er blitt litt 
lavere enn budsjettert. 
 
 
Fordeling av kostnadene i 2011 

  

Lønn; 
2749418 

Reiser; 
340563 

Diverse; 
512338 

Kostnader 
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6310-7899: Driftskostnader.  Her har vi overskredet budsjett med kr 49 395. Vi har 
overskredet budsjettet for følgende poster: Husleie (noe er etterslep felleskostnader 
fra 2010), Fremmede tjenester (innleie til sprøyteforsøk ca 15 000), Kontorkostnader 
og kurs, (felles kurs for uviklingsmidler utgjør 29 314), og på Salgs-, reklame-, 
messekostnader (egen stand på Gartnerdagene i år 8 000).   
 
8050: Renteinntekter ble kr 3 876 høyere enn budsjett. 
 
 
 
Slik fordelte andre kostnader seg på hovedgrupper. Lønn og avskrivninger er ikke 
med i denne figuren. 
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Balanse 31.12.2011 
 

EIENDELER 31.12.2010 31.12.2011 Konti 

Anleggsmidler    

Tomter, bygninger og fast eiendom   1110-1199 

Transportmidler, inventar og maskiner   1210-1299 

Finansielle anleggsmidler 4 898 5 404 1350-1399 

Sum anleggsmidler 4 898 5 404  

     

Omløpsmidler     

     

Kortsiktige fordringer 721 239 1 168 505 1510-1699 

Andre kortsiktige fordringer 138 950 78 522  

Avsetning tap på fordring -91 156 -49 734 1580 

    

Bankinnskudd, kontanter og lignende 1 290 638 716 597 1910-1999 

Sum omløpsmidler 2 059 671 1 913 890  

SUM EIENDELER 2 064 569 1 919 294  

      

EGENKAPITAL OG GJELD      

Egenkapital 1 329 197 1 357 541 2000-2099 

Avsetninger     2190 

    

Leverandørgjeld 58 715 99 412 2400 

Skattetrekk og andre trekk 115 736 118 394 2600-2699 

Skyldige off. avgifter 207 878 121 175 2700-2799 

Annen kortsiktig gjeld 324 699 289 522 2900-2999 

Sum kortsiktig gjeld 707 028 628 503  

     

Beregnet resultat 28 344 -66 751  

     

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 2 064 569 1 919 293  

 
 

Kommentarer til balansen 
 
Egenkapital: Går ned fra 1 357 541 til 1 290 790 når årets resultat er trukket fra (kr -
66 751). 
 
Kundefordringer: Den usikre delen av fordringsmassen velger vi å senke med kr 
41 400. Vi har fått bedre kontroll på utestående nå med nytt regnskapssystem.  
 
Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2011. 
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4. Budsjett og konsulenthonorar for 2012 
 

BUDSJETT Budsjett 
2011 

Regnskap 
2011 

Budsjett 
2012 

Kontonr 

Salgsinntekter 20 000 22 350 25 000 3010-3199 

Kursinntekter, møter 70 000 62 000 40 000 3210-3230 

Off. tilskudd over Jordbruksavtalen 506 000 506 000 525 000 3410 

Utviklingsmidler 125 000 162 568 170 000 3420 

Kommunale tilskudd 40 000 41 000 35 000 3450 

Medlemmer konsulenthonorar 1 100 000 1 117 674 1 135 000 3710 

Støttekontingent firma 80 000 79 240 80 000 3720 

Tjenester og oppdrag for medlemmer 250 000 204 450 220 000 3750-3799 

Feltgodtgjørelse / eksterne oppdrag 1 250 000 1 324 910 1 295 000 3810-3899 

Andre inntekter 1 500 1 500 1 500 3910-3999 

SUM DRIFTSINNTEKTER 3 442 500 3 521 692 3 526 500  

        

Innkjøp av materialer og varer 10 000 1 406 5 000 4010-4399 

Kostnader prosjekter 15 000 102 100 65 000 4501 

Rådgiving (fagdager og medl.skrivet) 15 000  0 4510 

Varekostnad 40 000 103 506 70 000  

Lønn 2 360 000 2 375 213 2 425 000 5010-5199 

Bilgodtgjørelse (trekkpliktig)      5310 

Helseforsikring 6 500 4 920 5 500 5320 

Styret 31 500 25 800 30 000 5310-5399 

Arbeidsgiveravgift 331 500 344 366 335 000 5410-5499 

Andre personalkostnader 210 000 206 853 220 000 5910-5998 

     

Refusjon sykepenger -227 000 -207 734  -250 000 5800 

Lønnskostnader 2 712 500 2 749 418 2 765 500  

Kostnader lokaler 80 000 103 377 100 000 6310-6399 

Verktøy, inventar og driftsmaterialer 45 000 32 860 40 000 6510-6599 

Fremmede tjenester 85 000 100 974 90 000 6710-6799 

Innleie Thomas for Silje   40 000  

Kontorkostnader og kurs  38 000 90 393 35 000 6810-6899 

Telefon og porto m.v. 42 000 34 522 30 000 6910-6999 

Kostnader og godtgjørelser for reiser 350 000 340 563 300 000 7110-7199 

Salgs-, reklame- og  repr. 5 000 11 388 10 000 7310-7399 

Kontingenter og gaver 33 000 32 835 35 000 7410-7499 

Andre kostnader 7 000 8 827 5 000 7710-7799 

Tap på fordringer 15 000 35 078 20 000 7830 

Avsetning til framtidig tap   -41 422   7839 

Annen driftskost, av- og nedskr. 700 000 749 395 705 000  

SUM KOSTNADER 3 452 500 3 602 321 3 540 500  

Driftsresultat     

Renteinntekter 10 000 13 876 14 000 8050 

Ordinært resultat 0 -66 751 0  
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Kommentarer til budsjett 2012 
 
Vi går inn i et år med usikkerhet i forhold til bemanning og oppgaver. Siljes permisjon 
drar budsjettet begge veier. Vi mister inntekter på Økoprosjektet og på ekstrabesøk i 
gartneriene, samtidig får vi kompensert hennes lønn fra Nav. Vi får bruke Thomas 
Holz noe og har lagt inn en post for innleie i budsjettet. I tillegg skal vi andre 
rådgiverne også besøke gartnere som vanligvis følges opp av Silje. 
 
Vi har satt opp et budsjett i null, litt optimistisk på inntektssiden og nøkternt på 
kostnadssiden.   

 
Inntekter 
 
3000-3230: Salgsinntekter, kurs og møter. Her budsjetterer vi med kr 65 000 som 
er mindre enn fjoråret.  
 
3410: Offentlige tilskudd over jordbruksavtalen. En økning på kr 19 000 fra 2011 
til 2012. Tilskuddet blir da kr 525 000. 
 
3420: Utviklingsmidler: NLR Viken, Rennesøy og Veksthusringen får til sammen kr 
300 000 til faglig utvikling. Fordelingen mellom ringene kan variere og for 2012 er det 
bestemt å bruke kr 100 000 til plantevern, kr 100 000 til arbeid med nye prosjekter og 
kr 100 000 til arbeid med dyrkingsmedier og analyser. Vi vurderer at vi kan få en 
andel på kr 150 000, mest på arbeid med felles plantevernspørsmål og noe på de 
andre temaene. I tillegg har vi ca kr 20 000 fra sist år, som blir overført. 
 
3450: Kommunale tilskudd. Her går vi litt ned, men fremdeles får vi tilskudd fra en 
del kommuner. 
 
3710: Medlemmer konsulenthonorar. Styret foreslår økning av konsulenthonorar 
med 4 % for 2012. Dette er samme økning som i de tre foregående år. Vi vurderer 
det som bedre med jevn stigning enn store hopp med noen års mellomrom. Utifra 
økte satser på 4% og noen færre medlemmer, regner vi med at konsulenthonorar blir 
kr 1 135 000. 
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I= informasjnsmedlemmer  K=kaldhus, sessongproduksjon og O= Helårsproduksjon tallene står for areal 

 
3720: Støttekontingent. En del firma er støttemedlemmer hos oss, de får en 
oppføring på hjemmesiden, Nytt fra Veksthusringen og anledning til annonsering.  
Uendret budsjett her. 
 
3750: Tjenester og oppdrag for medlemmer. Går noe ned her på grunn av Siljes 
permisjon. Samtidig er Liv tilbake i sitt område og det er lagt inn kr 30 000 for 
ekstrabesøk utført av Thomas. Totalt budsjett kr 220 000 
 
3810-3899: Feltgodtgjørelse og eksterne oppdrag. Årets budsjett er satt opp  
kr 45 000 høyere enn fjorårets budsjett. Men kr 29 910 lavere enn resultat 2011. For 
2012 beregner vi kr 1 295 000 på følgende prosjekter:  
 

 Prosjekt veiledning biologisk plantevern blir som siste år kr 380 000.  

 UMB-prosjektet er satt til kr 385 000, omtrent som 2011.  

 Økoprosjektet blir utsatt ett år og settes til kr 0. 

 Provekst 50 000 

 Handlingsplanmidler 100 000 

 Melduggprosjekt kr 50 000 

 Diverse mindre ting allerede planlagt kr 123 000 

 Budsjettert andre prosjekter / inntekter kr 207 000 
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3990: Andre inntekter Nytt fra Veksthusringen kr 1 500. 
 

Kostnader 
 
4010-4999: Varekostnader er satt til 70 000 for fagmøter, prøver til prosjekter og 
noe forsøksmateriell. Dette er en post vi ofte har gått over, det skyldes at kostnader 
til prosjekter kommer hit og de er litt uforutsigbare. Vanligvis kompenseres det av 
økte inntekter også. 
 
5010-5999: Lønnskostnader. Vi har lagt til 4 % for forhandlinger gjeldende fra mai 
2012.  Siljes permisjon er beregnet å gi en refusjon på kr 250 000 og en reduksjon i 
arbeidsgiveravgift på kr 33 000.  
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6000-7999: Andre driftskostnader. Budsjettet er økt med kr 5 000 i forhold til 
budsjett 2011. Litt endringer på flere av postene. 
 
8050: Renteinntekter på kr 14 000. 
 
Forslag til vedtak: Årsmøte vedtar budsjett for 2012 
 
 
Konsulenthonorar for 2012 
 
Styret foreslår økning i konsulenthonoraret på 4 % i forhold til satsene for 2011. 
Forslag til konsulenthonorar for 2012 blir som vist nedenfor. 
 
Arealavhengig honorar for medlemmer med besøksrett:  

 
Areal i m2 

Honorar 

  Oppvarma 
veksthus 

Kaldhus eller agurk/ tomat uten 
lys og sesongproduksjon av 
sommerblomster 

       Forslag 2012                   Forslag 2012 

t.o.m. 999 m2    6750  5800 
1000-1999 m2    8700  6750 
2000-3999 m2  10100  7500 
4000-5999 m2  11400  8100 
f.o.m. 6000 m2  14100  9350 

 
Honorar for informasjonsmedlemmer (uavhengig av areal) for 2012 kr 3400.  
 
 
Forslag til vedtak: Årsmøte vedtar styrets innstilling til konsulenthonorar for 2012 
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5. Arbeidsplan for Veksthusringen 2012 
 

Tiltak: Direkte rådgivning til medlemmene 
 

Medlemsbesøk 
Alle medlemmer med helårsproduksjon og besøksrett skal få tilbud om 3 besøk i 
løpet av året, sesongprodusentene skal få tilbud om 2 besøk. I tillegg selger vi ekstra 
besøk der vi skreddersyr opplegg for oppfølging av enkeltbedrifter. Gjennomføres i 
alle avdelinger jan-des. Dette er den viktigste og mest tid- og ressurskrevende delen 
av rådgivingen.  
 

Gartnerivandringer, fagmøter og gartnerlunsjer 
Årsmøte i Veksthusringen i mars (Liv, Gunnar) 
Arrangering av Rosedagen i mars, medansvarlig Magne. 
Arrangering av gartnerlunsjer i avd. Jæren gjennom hele året (Annichen) 
Arrangering av gartnerlunsjer i avd. Jeløy og Lier gjennom hele året (Liv) 
Arrangering av møter med potteplantegruppa i avd. Trøndelag (Gunnar) 
Arrangering av gartnerivandringer/fagmøter. Ansvarlig lokal rådgiver, ofte i samarbeid 
med lokalt gartnerlag.  
Arrangering av møter om integrert bekjempelse (Annichen) 
 
 

Tiltak: Medlemsskriv og annen informasjon 
 

Nytt fra Veksthusringen 
Det skal gis ut 11 nummer av Nytt fra Veksthusringen. I tillegg skal medlemmene få 
tilsendt årsmelding og skriftlig informasjon i forhold til blant annet prosjektarbeid, 
ansvarlig Annichen, Magne, Silje, Gunnar og Liv. 
Produsere skriftlig informasjon som del av Plantevernprosjektet (Annichen har 
hovedansvar, alle skriver) 
 

Hjemmeside 
Medlemsskriv og annen aktuell informasjon legges ut på Veksthusringens 
hjemmesider. Sidene skal oppdateres jevnlig, og godkjenning av nye brukere skal 
skje fortløpende (Gunnar) 

  



25 
 

Tiltak: Kompetanseheving 
 

Prosjektdeltagelse 
UMB-prosjektet ”Miljøvennlig næringsutvikling i norsk veksthusproduksjon” 
(Annichen, Magne, Gunnar, Liv) 
Plantevernprosjektet, integrert plantevern (Annichen, Magne, Silje, Gunnar, Liv) 
Energirådgivningsprosjektet, NGF (Gunnar) 
Energilagring på Mære (Gunnar) 
I tillegg blir det en sentral oppgave å se etter muligheter for fremtidige prosjekter med 
aktuelle problemstillinger. (Annichen, Magne, Silje, Gunnar, Liv) 
Utviklingsmidler NLR – felles plantevernoppgaver (alle, hovedansvar Annichen) 
Utviklingsmidler NLR – dyrkingsmedier, vann, analyser gjødsling (Gunnar lager 
analysedatabase). 
Utviklingsmidler NLR- prosjektgrublegruppe (Liv) 
Middelprøving, handlingsplanmidler (alle, hovedansvar Liv) 
Smaksforsøk agurk (Silje) 
 

Studieturer 
Floriaden (alle) 
Arrangere studieturer for medlemmene ved ønske om dette (Annichen, Magne, Silje, 
Gunnar, Liv). Magne skal til Sverige med en gruppe gartnere i mars. 
 
 

Tiltak: Samarbeid med andre 
 
Representanter i Fagutvalg veksthus (Annichen og Liv) 
Arbeid for Roseklubben (Magne) 
Arbeid for Agurkklubben (Silje) 
Samarbeid med de lokale gartnerlagene (alle) 
Samarbeid med de andre rådgivingsenhetene innenfor veksthus (alle) 
Samarbeid med eksterne aktører (alle) 
Delta på stand og samling under Gartnerdagene på Gjennestad (alle) 
 
 

Tiltak: Salg av tjenester 
 
Ekstra besøk hos gartnere ved forespørsel (alle). For flere av rådgiverne er dette en 
viktig del av arbeidet som rådgiver.  
Avholde kurs med aktuelle tema for grøntnæringen, for eksempel autorisasjonskurs, 
skadedyrkurs, kurs i internkontroll plantehelse mm (alle). 
Fokus på nye prosjekter, markedsføring og fremtidsretta strategiarbeid (alle) 
 
 
Forslag til vedtak: Årsmøte godkjenner arbeidsplan for 2012 
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6. Forslag om navneendring 
Norsk Landbruksrådgiving (NLR) sentralt, som er vår overbygning, har oppfordret 
rådgivingsenhetene til å endre navn slik at NLR blir en del av navnet. Det er ønskelig 
å ha NLR med i navnet for å gjøre det lettere for utenforstående å se at de ulike 
rådgivingsenhetene tilhører samme organisasjon, nemlig NLR.  
 
Styret har diskutert navn og legger frem et forslag til årsmøte om å endre navn fra 
Veksthusringen til NLR Veksthus. 
 
Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar at Veksthusringen skal endre navn til NLR 
Veksthus. 
 
 

7. Valg 
 

a) Valg av leder 
Valgkomiteens innstilling: Magne Bergerud. Velges for 1 år. 
 

b) Valg av styremedlemmer 
Valgkomiteens innstilling til styremedlemmer er Anne Grete Berge avd. Hordaland, 
Magne Bergerud avd. Jeløy, Anders Hafskjold avd. Lier og Jarle Jakobsen, avd. 
Agder. Funksjonstid 2 år, med unntak av Anders Hafskjold som velges for 3 år. (Det 
er valgt funksjonstid på 3 år for et av styremedlemmene for at det ved hvert årsmøte 
skal være tre styremedlemmer på valg.) Styret vil dermed være sammensatt som vist 
nedenfor: 
 

Styremedlem Personlig varamedlem Avdeling 

Torbjørn Guddingsmo Magnus Bredeli Trøndelag 
 

Anne Grete Berge (2 år) Thomas Lyssand (2 år) Hordaland 
 

Magne Bergerud (2 år) Roar Bjerke (2 år) Jeløy 
 

Anders Hafskjold (3 år) Inger Iren Eriksrud (3 år) Lier 
 

Jarle Jakobsen (2 år) 
 

Frode Jarnes (2 år)  Agder 
 

Trond Hodne Jostein Eikeskog 
 

Jæren 

 

c) Valg av nestleder blant styremedlemmene 
Valgkomiteens innstilling: Anders Hafskjold, avdeling Lier (gjenvalg). Velges for 1 år. 
 

d) Valg av personlige varamedlemmer for styret 
Valgkomiteens innstilling: Thomas Lyssand (avdeling Hordaland), Roar Bjerke 
(avdeling Jeløy), Inger Iren Eriksrud (avdeling Lier), Frode Jarnes (avdeling Agder). 
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Fuksjonstid 2 år, med unntak av Inger Iren Eriksrud med funksjonstid 3 år (Se ellers 
oversikt under punkt b). 
 

e) Valg av revisor 
Valgkomiteens innstilling: Inter Revisjon AS. 
 

f) Valg av valgkomite til neste års valg 
Det skal velges inn kandidater fra avdeling Agder, Hordaland, Trøndelag. Velges for 
2 år. I tillegg skal det velges kandidat i avdeling Jæren for 1 år for å avløse Håvard 
Fosså som har lagt ned gartneridriften.  Åsmund Kulien, Terje Hus og Ole Hogstad 
stiller til gjenvalg viss årsmøtet ønsker det. I avdeling Jæren har Ove Horpestad sagt 
seg villig til å stille som kandidat. 
 
 

8. Fastsettelse av godtgjørelser 
 
Valgkomiteen foreslår følgende satser for 2012: 
 
Styreleder 
Årlig honorar: kr 10000 
Møtegodtgjørelse:  kr 1200 pr dagsmøte 
 
Styremedlemmer 
Årlig honorar:  kr 1000 
Møtegodtgjørelse:  kr 1200 pr dagsmøte 
 
Kjøregodtgjørelse etter statens satser. Dekning av øvrige reisekostnader etter 
regning. 
 
Satsene er uendret i forhold til 2011. 
 
 
Forslag til vedtak: Årsmøte vedtar de foreslåtte satsene. 
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Vedtekter for Veksthusringen 
Vedtatt på årsmøte 24. januar 2001. Siste endringer gjort på årsmøte 11. mars 2004. 
 

§ 1 Formål 
Veksthusringen har som formål å tilby faglig rådgiving innen planteproduksjon i 
veksthus. 
 

§ 2 Organisasjon 
Veksthusringen er en landsdekkende, selvstendig medlemsorganisasjon. 
 
Veksthusringen skal være medlem av Landbrukets Forsøksringer. 
 

§ 3 Medlemskap 
Som medlemmer kan opptas alle næringsdrivende innen veksthusnæringen i Norge. 
 
Kommuner, bedrifter, institusjoner og privatpersoner kan bli støttemedlemmer. Disse 
har ikke stemmerett, og kan ikke velges inn i styret. 
 
Medlemskapet er løpende og følger kalenderåret. Utmelding må, for å gjelde fra 
nyttår, skje skriftlig innen 31. desember året før. Unntatt er de tilfeller hvor 
eiendommen overdras til ny eier eller bruker og der produksjonen legges ned.  
 

§ 4 Kontingent, medlemmenes rettigheter og plikter 
Medlemskontingenten for ordinære medlemmer fastsettes av årsmøtet. Kontingenten 
kreves inn forskuddsvis. 
 
Medlemmenes rett til å få råd og veiledning skal framgå av en avtale mellom 
Veksthusringen og det enkelte medlem.  
 
Medlemmene plikter å betale inn utlignet kontingent innen fastsatt tid.  
 
Ut over medlemskontingent kan det enkelte medlem ikke gjøres ansvarlig for 
Veksthusringens økonomiske forpliktelser. 
 

§ 5 Arbeidsmåte og organisering 
Arbeidet i Veksthusringen utføres av ansatte rådgivere og ev. administrativt 
personale. Innleid hjelp kan benyttes ved behov. 
 
For å oppfylle formålet er det nødvendig at Veksthusringen har et godt samarbeid 
med relevante offentlige og private organisasjoner og institusjoner. 
 
Veksthusringens dekningsområde skal være delt opp i regioner, med region-
/avdelingskontorer som på en hensiktsmessig måte ivaretar medlemmenes 
interesser, lokalisert til de geografiske tyngdepunktene i veksthusproduksjonen.  
 
Styret kan oppnevne fagutvalg/referansegrupper som skal bistå de ansatte i faglige 
spørsmål innenfor rammer gitt av styret. Fagutvalgene skal bestå av 1-2 personer 
med høg kompetanse innenfor fagområdet, 1 styremedlem og 1 ansatt. 
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§ 6 Finansiering 
Finansiering av Veksthusringens drift skjer ved medlemskontingent, offentlige 
tilskudd og salg av forsøks- og rådgivningstjenester til enkeltpersoner, bedrifter, 
organisasjoner eller institusjoner. 
 
Priser på tjenester som ikke inngår i medlemskontingenten, fastsettes av styret. 
 
Lokale tilskudd skal primært komme medlemmene i vedkommende region til gode. 
 

§ 7 Styret 
Veksthusringen ledes av et styre som består av én representant for hver region. 
Leder velges for 1 år, styremedlemmer for 2 år. Styret velges av årsmøtet. 
 
Styret sammenkalles når leder eller minst 3 styremedlemmer krever det. Sakene 
avgjøres med simpelt flertall. Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet. Styret er 
beslutningsdyktig når leder eller nestleder og halvparten av de øvrige medlemmene 
er til stede. Forhandlingene skal protokollføres. Daglig leder er sekretær for styret. 
 

§ 8 Styrets oppgaver og plikter  
Styret ansetter medarbeidere, gjør avtale om lønn og utarbeider instruks for ansatte i 
Veksthusringen. Styret er de ansattes overordnede. Avlønning av ansatte skjer i 
henhold til gjeldende overenskomster. 
 
Styret har ansvar for og skal bestemme virksomhetens omfang. Daglig leder har 
ansvar for den daglige driften og rapporterer til styret.  
 
Styret skal kalle sammen til ordinært årsmøte, eller ekstraordinært årsmøte (som skal 
avholdes hvis styret mener det er nødvendig, eller hvis minst halvparten av 
medlemmene krever det). 
 
Styret skal hvert år legge fram for årsmøtet; melding om virksomheten og revidert 
regnskap for siste driftsår, forslag til budsjett og kontingent for inneværende år. 
 
Styret har rett til å avgjøre om ringens medlemsoversikt skal frigis, og i så fall til 
hvem. Opplysninger som gjelder et enkelt medlem, kan ikke frigis av ringen uten 
medlemmets tillatelse. 
 
Veksthusringen tegnes av leder og ett styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele 
prokura. 
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§ 9 Årsmøtet 
Årsmøtet er Veksthusringens høyeste myndighet. Alle medlemmer har rett til å møte 
på årsmøtet. 
 
Innkalling skal skje minst 14 dager før årsmøtet, som skal være avholdt innen 
utgangen av mars. Samme frist for innkalling gjelder dersom det avholdes 
ekstraordinært årsmøte. 
 
Årsmøtet skal: 
1. Velge møteleder og to personer til å underskrive protokollen 
2. Behandle årsmelding og revidert regnskap 
3. Vedta budsjett og kontingent for inneværende år etter forslag fra styret. 
4. Avholde valg: 
  a) Valg av leder (i henhold til § 7) 
  b) Valg av styremedlemmer (i henhold til § 7) 
  c) Valg av nestleder blant styremedlemmene 
  d) Valg av personlige varamedlemmer for styret 
  e) Valg av revisor 

f) Valg av valgkomite til neste års valg. Det velges en representant 
fra hver region. 

   Valg av styrets leder og nestleder skal skje skriftlig. 
5. Behandle honorar til tillitsvalgte 
6. Behandle framsatte forslag. Disse må være sendt styret senest en måned før 

årsmøtet holdes. Ved avstemminger har hvert medlemsbruk/hver bedrift én 
stemme. 

7. Når ikke annet er bestemt, avgjøres sakene med simpelt flertall blant de 
frammøtte.  

8. Bare saker i henhold til innkalling kan kreves behandlet i årsmøtet. 
 

§ 10 Tvister 
Alle tvister mellom Veksthusringen og medlemmene avgjøres av en voldgiftsrett 
bestående av en representant oppnevnt av hver part, og leder oppnevnt av 
sorenskriveren. 
 

§ 11 Oppløsning 
Forslag til oppløsning av Veksthusringen må være sendt styret før utgangen av året. 
Saken tas opp på første årsmøte og må bekjentgjøres i innkallingen. Vedtak om opp-
løsning krever minst 2/3 flertall (av de frammøtte) i årsmøte, og simpelt flertall i et 
påfølgende ekstraordinært årsmøte.  
 
Årsmøtet avgjør i tilfelle oppløsning hvordan ringens midler skal avhendes. 
 

§ 12 Vedtektsendring 
Vedtektene kan forandres av årsmøte med 2/3 flertall (av de frammøtte). Forslag til 
vedtektsendring må være med i møteinnkalling. 
 
**************** 
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RETURADRESSE: 
Veksthusringen 
Gjennestadtunet 83 
3160 Stokke 
 

 
 
 

Vi takker våre støttemedlemmer i 2011 
  

RIJK ZWAAN GMBH, Danmark Tjerbo Torvfabrikk AS 

Yara Norge AS Gartner Teknikk AS 

Bayer Crop Science AS Gavita 

Degernes Torvstrøfabrikk Azelis (Brøste AS), Danmark 

Gjensidige Nor Elceta AS 

Vekstmiljø AS Yara Praxair AS 

LOG AS Dryppvanning AS 

NORGRO AS Materialretur AS 

Kekkilä OY, Finland Vektek AS 

Sigg-plant  Buskerud og omegn Gartnerforening 

Agder Gartnerlag Primaflor AS 

Jiffy Products int. AS Blomsterringen engros 

 


