
 

- ledende rådgivningstjeneste for gartnere 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NLR Veksthus driver landsdekkende spesialisert 

rådgivning for deg som produserer potteplanter, 

snittblomster, veksthusgrønnsaker eller krydderurter. 

Vi har kompetanse innenfor konvensjonell og 

økologisk produksjon. 



  Hvordan vi jobber for medlemmene våre: 
 

 
 

 

 

 

 

 

Rådgiving 
Informasjonsmedlemskap; Vi gir deg råd på telefon 
og e-post. Mange ting kan løses med en telefon. Du 
kan ringe til den rådgiveren du ønsker. I tillegg får 
du som informasjonsmedlem 11 medlemsskriv i året 
og tilgang på masse faglig informasjon via vår 
nettside. 
 
 

Besøk  
Vår viktigste arena for rådgiving er besøk i  
gartneriene. Du får 2 eller 3 besøk i året som er 
inkludert i konsulenthonoraret med besøksrett - det 
kan i tillegg avtales rutinemessig oppfølging i 
sesongen.  

 
 

Arrangementer 
Vi arrangerer møter, gartnerivandringer,  kurs og 
turer. I det siste har vi satset på ”Gartnerlunsjer” 
der det er plass både for mat, informasjon og 
uformelle møter. 
 
 

Hjemmeside 
På vår hjemmeside www.veksthusinfo.no legger vi 
ut dyrkingsveiledninger, oppdaterte oversikter over 
plantevernmidler (kjemiske og biologiske), artikler 
fra medlemsskivene, små regneark  og mye mer. 
Sidene er passordbelagt og alle medlemmer kan få 
passord til sidene. 
 
 

Medlemsskriv 
Vårt medlemsskriv kommer ut 11 ganger i året med 

nyttige fagartikler relatert til veksthusproduksjon. 

 

http://www.veksthusinfo.no/


 

  Dette kan vi gjøre for deg:  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Plantevern – sjekke og legge planer 
o Registrere skade- og nyttedyr i veksthuset og 

lage plan for bekjempelse (kan avtale faste 

besøk) 

o Lage en strategi for integrert bekjempelse av 

skadedyr i ditt gartneri 

o Bestemme mange skadegjørere  

o Sende inn og vurdere svar på prøver til 

Planteklinikken og andre laboratorier 

o Sjekke limfeller  

o Sjekke om nyttedyrene er i live 

o Sjekk av AquaHort med testsett 

 

  

     Plantevern – oversikter og papirarbeid 
o Gi råd om aktuell bekjempelse av sopp og 

skadedyr 

o Gi råd om forebyggende tiltak for å unngå 

angrep og problemer i kulturen  

o Lage planer for rengjøring og desinfeksjon 

o Gi råd om hvilke plantevernmidler som kan 

skade plantene 

o Hjelpe til å skrive dispensasjon eller off-label 

søknader 

o ”Internkontroll plantehelse”, hjelp til 

utarbeiding av risikoanalyse og rutiner 

o Bidra med informasjon om 

karanteneskadegjørere og søknad om 

erstatning 

 
 

       



 

 

 

 

 

 

 

Plantevern - kurs 
o Holde plantevernkurs for ansatte i gartneriet: 

del 1 (skadedyr) og del 2 (nyttedyr). Kurset 

kan holdes både på engelsk og norsk 

o Arrangere autorisasjonskurs (fornyelse) 

o Kurs om karanteneskadegjørere 

 

 

     Nye og gamle kulturer  
o Skrive og oppdatere dyrkingsveiledninger på 

noen hovedkulturer. 

o Skaffe eksterne dyrkingsveiledninger og 

dyrkingsinformasjon 

o Gi tips og råd om kulturene 

o Gi råd om  sorter og nyheter 

o Gi råd om vekstregulering 

o Lage vekstkurver (julestjerne) 

o Gi råd om økologisk produksjon av grønnsaker 

og krydderurter 

 

    Gjødsling og pH 
o Beregne gjødselblanding for ditt gartneri og 

dine kulturer  

o Sende inn og tolke jord-, vann- og 

planteprøver 

o Tolke mangelsymptomer  

o Kontollmåle ditt utstyr for ledetall og pH 

o Måle pH og ledetall ved behov 

o Lage rutiner for mottakskontroll av torv og 

jord 
  



 

 

 

 

 

 

     

Klima  
o Vurdere settpunkter (kan avtale faste besøk)  

o Gi råd om klimastyring 

o Logging av temperatur, luftfuktighet og CO2 

o Måling av lysnivå 

o Kurs i klimastyring 
 

 

 

    Energi  
o Beregne energibehov 

o Forslag til tiltak som kan spare energi 
 

 

    Økonomi 
o Lage dekningsbidragskalkyler 

o Lage driftsplaner 

o Beregne erstatningskrav og skrive 

skaderapport ved søknad om erstatning 

o Beregne økonomi ved nyinvesteringer 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



     Hvordan vi lærer og finner ny kunnskap: 
 
Vi er med i flere prosjekter der vi samarbeider med blant andre: UMB, Bioforsk, NGF 

og NTNU. I tillegg reiser vi på kurs og møter for å bygge kunnskap som senere 

kommer medlemmene våre til nytte. 

 
 

 Prosjekter vi deltar i  
 Rådgivning innen intergert plantevern i veksthuskulturer 

 Veiledning innen økologisk dyrking av veksthusgrønnsaker og krydder 

 Energidynamisk norsk veksthusproduksjon 

 Miljøvennlig bekjempelse av meldugg i veksthuskulturer 

 Varmelager i veksthus - Mære Landbruksskole  

 Økt fokus på prydgress for norske hager (forprosjekt) 

 Fokus på plantehelse i gartnerier – økt kunnskap om karanteneskadegjørere 

 Produksjon av spiselige blomster i veksthus (forprosjekt) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  



 

Dette tilbyr vi: 
 

Informasjonsmedlemskap  
Aktuelt for gartnerier langt unna kontorstedene og 
gartnerier under 1000 m2 uavhengig av plassering. 
 
kr 3.550 pr år 
 

 
 Rådgiving 
 Internettsider  
 Medlemsskriv  

 

Medlemskap sesongproduksjon 
Aktuelt for sommerblomster og agurk/tomat uten lys. 
Pris per år ut fra bedriftens produksjonsareal 
 
opptil 999 m2      kr  6.050 
1000-1999 m2    kr  7.000 
2000-3999 m2    kr  7.800 
4000-5999 m2    kr  8.400 
fra 6000  m2       kr  9.700 
 

 
 
 
 

 Rådgiving 
 2 besøk per år 
 Arrangement  
 Internettsider  
 Medlemsskriv 

 

Medlemskap helårsdrift 
Akutelt for helårsprodusenter, alle veksthuskulturer. Pris 
per år ut fra bedriftens produksjonsareal 
 
opptil 999 m2     kr   7.000 
1000-1999 m2    kr   9.000 
2000-3999 m2    kr 10.500 
4000-5999 m2    kr 11.800 
fra 6000 m2        kr 14.600 
 

 
 
 
 
 

 Rådgiving 
 3 besøk per år 
 Arrangement  
 Internettsider  
 Medlemsskriv 

 

 

Ekstra besøk (planlagte besøk) 

 
Kan avtales til kr 600 pr time i gartneriet 
– for infomedlemmer må reisekostnad avtales. 
Mange gartnerier har avtalt ekstra besøk i sesongene, noen 
har hver 14.dag. Gartneriene opplever at de får godt utbytte 
av denne ekstra rådgivingen. 
 

 
 
 
 

 
 

 
Alle beløp gjelder for 2013 og er uten mva. 

 
 

 



Rådgivere i NLR Veksthus 
 

Liv Knudtzon  
 

Avd. Jeløy 
Daglig leder 
Gjennestadtunet 83 
3160 STOKKE 
Mobil  930 43 950 
Faks 33 36 09 79    
liv.knudtzon@lr.no 
 
 Potteplanter 
 Plantehelse 
 

  

Gunnar Larsen 
Avd. Trøndelag  
Økonomiansvarlig 
Mære Landbruksskole 
7710 SPARBU 
Mobil 957 69 993 
Faks 33 36 09 79    
gunnar.larsen@lr.no 
 
 Potteplanter 
 Økonomi 

 

Silje Stenstad Nilsen 
Avd. Lier  
Gjennestadtunet 83 
3160 STOKKE 
Mobil 901 68 703 
Faks 33 36 09 79    
silje.stenstad.nilsen@lr.no  
 
 Veksthusgrønnsaker  
 Krydder 
 Økologisk 

   

Annichen Smith Eriksen  
Avd. Jæren  
Postvegen 211 
4353 KLEPP st.  
Mobil 913 86 624 
Faks 51 78 91 81   
annichen.smith.eriksen@lr.no 
 
 Kjemisk og biologisk 

plantevern 
 
 
 

Magne Berland 
 

Avd. Hordaland 
Krokeidevn 13 
5244 FANA  
Mobil 920 43 557 
Faks 33 36 09 79    
magne.berland@lr.no 
 
 Potteplanter 
 Gjødsling 
 
 
 
 

 

  
 
 

Besøk oss på 

www.veksthusinfo.no 
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