
 
 
 

 

 

 
 
 Årsmøte mars 2015 

 
 
 

 

Innkalling 
Det innkalles med dette til Årsmøte i NLR Veksthus  
Dato: Tirsdag 17. mars 
Sted: Gjennestad, i møterommet til Bondelaget 
Tid: 10.30 (se eget program for resten av dagen s 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 2014 
4. Budsjett og konsulenthonorar for 2015 
5. Arbeidsplan for 2015 
6. Strukturendringer i NLR  
7. Vedtektsendringer for NLR Veksthus 
8. Valg 
9. Fastsettelse av godtgjørelser 
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Program for dagen 17. mars 

 
Sted: Gjennestad, møterommet til Bondelaget 
 
  9.15 - 10.15 Omvisning i veksthusene på Gjennestad 
10.30 - 12.00 Årsmøte i NLR Veksthus, møterommet til Bondelaget 
12.15 - 13.00 Lunsj, kantina på Gjennestad 
13.15 - 14.30 Besøk hos Skalleberg gartneri, Stokke 

 
 

Påmelding pga bespisning til Liv Knudtzon innen torsdag 12.mars. 
Mobil: 930 43 950 
E-post: liv.knudtzon@nlr.no 

 

mailto:liv.knudtzon@nlr.no


3 
 

3. Årsmelding og regnskap for 2014 
 

Innledning 
2014 har vært et travelt og spennende år for NLR Veksthus. Vi har vært med på 
mange prosjekter og holdt mye kurs i løpet av året. 
 

Medlemmer, støttemedlemmer og samarbeidspartnere 
NLR Veksthus hadde per 31.12.14. 136 medlemmer fordelt slik: 
Jeløy (19), Lier (18), Trøndelag (17), Jæren (21), Hordaland (20), Agder (14) og 
informasjonsmedlemmer (27). Med 7 innmeldinger gir dette totalt en økning på fire 
medlemmer i forhold til 2013. For andre år på rad har vi hatt positiv utvikling av 
medlemsmassen. 
 
Årsmøtet i 2014 ble avholdt 12. mars på Fruene Haugestad i Lier. Det var i alt 13 
deltakere på årsmøtet, derav 7 stemmeberettigede bedrifter og i tillegg tre av NLR 
Veksthus sine rådgivere, Gunnar Larsen, Silje Stenstad Nilsen og Liv Knudtzon. 
 
NLR Veksthus, hadde i 2014, 21 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 NLR Veksthus får litt ekstra inntekter. Vi viser ellers til oversikt 
over våre støttemedlemmer for 2014 på siste side. 
 

Styret 
Styret har i 2014 bestått av:  
Leder: Magne Bergerud, personlig vara Roar Bjerke, avd. Jeløy  
Nestleder: Anders Hafskjold, personlig vara Inger Iren Eriksrud, avd. Lier 
Styremedlem: Bjørn Ystgård, personlig vara Magnus Bredeli, avd. Trøndelag 
Styremedlem: Thomas Lyssand, personlig vara Anne Grete Berge, avd. Hordaland 
Styremedlem: Åsmund Kulien, personlig vara Frode Jarnes, avd. Agder 
Styremedlem: Trond Hodne, personlig vara Jostein Eikeskog, avd. Jæren 
 
Styret har hatt ett fysisk styremøte og to telefonstyremøter i 2014. På styremøtene er 
det behandlet i alt 18 saker.  
 

Personell 
Staben av ansatte har vært stabil gjennom året; 
Liv Knudtzon, daglig leder, avdeling Jeløy 
Gunnar Larsen, økonomi- og regnskapsansvarlig, avdeling Trøndelag 
Annichen Smith Eriksen, avdeling Jæren 
Magne Berland, avdeling Hordaland 
Silje Stenstad Nilsen, avdeling Lier 
 

Virksomheten i NLR Veksthus 
Rådgiverne i NLR Veksthus jobber tett sammen og trives i et faglig godt team. I 
tillegg til den daglige kontakten rådgiverne imellom, har vi også hatt to fysiske 
rådgiversamlinger i løpet av året. Vi har gode erfaringer med disse fysiske 
samlingene til idemyldring, planlegging og informasjonsutveksling. Gartneribesøk er 
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en viktig del av vårt arbeid. Totalt har vi vært ute på 491 gartneribesøk i løpet av 
2014.  
 

Medlemsblad og hjemmeside 
Nytt fra NLR Veksthus ble i 2014 utgitt elektronisk i 11 nummer. Redaktør har vært 
Silje Stenstad Nilsen. Silje har stått for utsending av medlemsskrivet på e-post og har 
også tatt seg av støttemedlemmenes annonsering. I tillegg til vårt eget medlemsskriv 
har vi i 2014 også vært med på felles medlemsmail med NLR Viken og NLR 
Rogaland. 
 
Hjemmesidene er holdt oppdatert og utviklet videre. Besøksrapportene er tilgjengelig 
når hver enkelt bedrift logger inn. 

 
 

Avdeling Jeløy, Liv Knudtzon  
 

Medlemsbesøk 
Jeg har gjennomført 94 gartneribesøk gjennom året, hvorav 78 i avdeling Jeløy og 16 
i avdeling Agder. Herav 101 timer fakturert for ekstrabesøk. 
 

Gartnerivandringer/møter/kurs arrangert i 2014 
9.januar  Planleggingsmøte NLR Veksthus 
5.februar Møte om Spiselige blomster og planter, Fylkesmannen i Østfold 
14. februar Arrangert autorisasjonskurs, fornying og førstegang, Gjennestad 
24. februar Arrangert autorisasjonskurs, fornying og førstegang, Gjennestad 
12.mars Årsmøte i NLR Veksthus med gartnerivandring i Lier 
16. september Styremøte i NLR Veksthus, Gjennestad 
7.oktober Arrangert autorisasjonskurs, fornying Lier 
9. oktober Arrangert autorisasjonskurs, fornying Østfold 
14. oktober Undervise på autorisasjonskurs, fornying Trøndelag 
21.oktober Arrangert autorisasjonskurs, fornying Lier 
23. oktober Arrangert autorisasjonskurs, fornying Østfold 
28. oktober Undervist på autorisasjonskurs, fornying Hordaland 
5. november Arrangert autorisasjonskurs, fornying Agder 
2.desember Heldagsmøte planlegging for NLR Veksthus med rådgiverne 
 

Kompetansehevingstiltak/eksterne kurs og møter i 2014 
8. januar  Fagutvalgsmøte 
16. januar  Deltatt på møte med Rogaland Landbruksrådgiving 
27.januar  Prosjektmøte i Melduggfri på Ås 
28. januar  Tur til Essen 
11.februar Prosjektmøte i Melduggfri Ås 
13.mars Prosjektmøte i Foregangsfylket økologiske grønnsaker Tønsberg 
17. mars Møte om foregangsfylke Vestfold, Gjennestad 
24.-25. mars Årsmøte i NLR sentralt, Gardermoen 
8.mai Prosjektmøte Spiselige blomster og planter 
18.juni Handelsplassen, Gjennestad 
19.juni Sommerfest Grønt fagsenter 
19. august G3 Åpen dag, Grimstad 
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21. august Takseringskurs for gartnerier, Lier/Drammen 
26.-27. august NGFs årsmøte, Oscarsborg 
17.-18. september Grønn Møteplass, Gjennestad 
19. september Utferd spiselige blomster, Åsgårdstrand 
24. september Innspillsseminar med NLR om strukturendring, Ski 
25. september Daglig ledersamling NLR, Ski 
24.okober Møte Spiselige blomster, Gjennestad 
10.-11.november Kurs i veksthusdynamikk, Drammen 
11.-12.november Kursuka, Gardermoen 
26. november Møte hos FMLA Buskerud om autorisasjonskurs 
27.-28.november Gjødselkurs for veksthusrådgivere, Sandefjord 
 

Daglig leder arbeid 
Alle rådgiverne har vært involvert i budsjettarbeidet og vi har hatt telefon/skypemøter 
for å få til en god fordeling av arbeidsoppgaver rådgiverne i mellom. Daglig leder har 
møtt som representant for NLR Veksthus på en del eksterne møter. I 2014 har det 
vært en del ekstra både møter og styrearbeid i forhold til strukturendringsprosessen i 
NLR som organisasjon. 
 

Prosjektarbeid 
 

Plantevernprosjektet 
Besøk angående biologisk plantevern og planer for utsett av nyttedyr har vært en 
viktig del av prosjektarbeidet i år. I tillegg er det gjennomført en erfaringssamling for 
integrert plantevern på høsten og skrevet to plantevernsnutter til Gartneryrket. Jeg 
har arbeidet 39 timer på prosjektet. 
 
VeksthusDynamikk 
Jeg har vært med på prosjektmøter. 
 
Utviklingsmidler, felles plantevern 
Har vært med på å utforme felles prosjektsøknader mm. 
 
Grøntsatsingsmidler, plantevern 
Jeg har fulgt opp noen gartnerier spesielt i forhold til oppstart av integrert 
bekjempelse med særlig fokus på utblåsing av tripsrovmidd. 
 
Handlingsplanmidler 
Handlingsplanmidler søker NLR om felles for, veksthus, grønnsaker og frukt og bær. 
Jeg har vært med å søke og rapportere for veksthus. For 2014 ble det planlagt to 
vekstreguleringsforsøk, ett med tilsetning av Elasto G5 til vekstreguleringsmidler i 
Hortensia og et annet med tilsetning av Elasto G5 til vekstreguleringsmidler i 
Krysantemum. Disse forsøkene ble gjennomført vinteren 2014/2015. 
 
Melduggfri 
Har deltatt på prosjektmøter og koordinert melduggregistreringer i deltakende 
gartnerier, samt utført enkle registreringer i ett gartneri.  Totalt 53 timer. 
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Produksjon og markedsføring av spiselige blomster og planter i veksthus 
Har sammen med Silje deltatt på prosjektmøter og hatt kontakt med aktuelle 
gartnerier i prosjektet. 
 
Kortreiste stauder 
Har sammen med Magne jobbet med norsk produksjon av stauder i veksthus. 
 
Annet 
Har oppdatert materiell til autorisasjonskurs for håndtering og bruk av 
plantevernmidler og undervist på 6 kurs for veksthusprodusenter. Totalt ca. 130 
timer. 
 
Har vært med å oppdatere NGFs perm "Internkontroll plantehelse" 
 

Medlemsskriv og artikler 
Har bidratt med artikler i nr 5, 6 og 8 av Nytt fra NLR Veksthus og i tillegg en del 
artikler til felles medlemsmailen med NLR Viken og NLR Rogaland. 
GY plantevernsnutt "Håp for integrert bekjempelse av sommerfugllarver" 
GY plantevernsnutt "Sprøyteteknikk og bruk av fuktfølsomt papir" 

 
 
 

Avdeling Lier, Silje Stenstad Nilsen 
80% stilling 
 

Medlemsbesøk 
Totalt antall besøk: 81 
Hvorav antall besøk i avd. Lier: 54  
7 gartnerier har benyttet seg av ekstrabesøk i 2014 
Antall timer fakturert ekstrabesøk: 22  
4 gartnerier blir fulgt opp av Foregangsfylket 
Hvorav antall besøk: 27 
 

Gartnerivandringer/møter/kurs arrangert i 2014 
9.januar  Planleggingsmøte NLR Veksthus 
12.mars Årsmøte i NLR Veksthus med gartnerivandring i Lier 
1.-3. april Sala-t og kryddertur til Finland 
8.mai Prosjektmøte Spiselige blomster og planter 
27.august Arrangert økologisk matkurs for barnehager og SFO, Tønsberg 
7.oktober Arrangert autorisasjonskurs, fornying Lier 
16.oktober Agurkdagen, Rogaland 
21.oktober Arrangert autorisasjonskurs, fornying Lier 
24.okober Møte Spiselige blomster, Gjennestad 
1.desember Arrangert julebord, oppsummeringsmøte plantevern med 

Annichen, Drammen 
 

Kompetansehevingstiltak/eksterne kurs og møter i 2014 
27.januar  Møte i Melduggfri på Ås 
30.januar  Årsmøte i Buskerud og Omegn Gartnerforening 
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5.februar Møte om Spiselige blomster og Planter hos Fylkesmannen i 
Østfold 

10.februar Møte om Spiselige blomster og planter hos Fylkesmannen i 
Rogaland 

11.februar Prosjektmøte i Melduggfri Ås 
27.februar Møte med Pernille Rød Larsen i NGF om sortsforsøk i agurk 
13.mars Prosjektmøte i Foregangsfylket økologiske grønnsaker Tønsberg 
18.mars Møte med Mattilsynet om regelverk på økologisk i veksthus, Ås 
27.mars Møte i økologiforum Buskerud, Drammen 
7. april Møte i foregangsfylket om økologiske grønnsaker 
8.april Samling NLR økologisk, Gardermoen 
9.-10. april FoU-seminar, økologisk Sverige Linköping 
16.juni Møte om parallellproduksjon, Rygge 
18.juni Handelsplassen, Gjennestad 
19.juni Sommerfest Grønt fagsenter 
8.juli Prosjektmøte foregangsfylket økologiske grønnsaker 
15+17.august Økofestivalen i Sande 
22.august Felles møte Foregangsfylkene, Oslo 
26.august Øko møte med Jørgen Arnt hos Martin Danielsen 
2.-4.september Økologisk fagtur til Sveits med foregangsfylket økologiske 

grønnsaker 
16.september Styremøte Agurkklubben per telefon 
17.-18. september Grønn Møteplass, Gjennestad 
25.september Nofimas økologifagdag, Oslo 
27.september Økouka Drammen 
23.oktober Kontaktmøte Debio-NLR på Gardermoen 
10.-11.november Kurs i veksthusdynamikk og plantevern, Drammen 
11.-12.november Kursuka, Gardermoen 
26.november Møte i referansegruppa foregangsfylket økologiske grønnsaker, 

Tønsberg 
27.-28.november Gjødselkurs for veksthusrådgivere, Sandefjord 
2.desember Heldagsmøte NLR Veksthus 
4.desember Møte med økoprodusenter på Lindum 
10.desember Styremøte i Agurkklubben, Oslo 
11.desember Møte i økologiforum, Drammen 
 

Prosjektarbeid 
Prosjektmedarbeider i foregangsfylket på økologiske grønnsaker i Vestfold 
Har en 33% prosjektstilling hos fylkesmannen. Timer blir sendt hver måned. 
Økoprosjektet går ut på og veilede gartnerier med økoproduksjon og gartnerier som 
vil kjøre forsøk med økologisk, eller trenger informasjon om økologisk produksjon. 
Det jobbes også med regelverk, innspill til Mattilsynet/Debio og utprøving av ulike 
driftsmidler. Foregangsfylket har nasjonalt ansvar og jeg har derfor mulighet å gi råd i 
hele landet i samarbeid med den lokale rådgivingsenhet. 
Jeg har arrangert økologisk matkurs for barnehager og sfo ansatte i samarbeid med 
ØQ-foregangsfylket på storhusholdning. Fire gartnerier får besøk gjennom prosjektet. 
Jeg har deltatt på fagtur til Sveits hvor vi besøkte økologiske produsenter, grossister 
og en forskningsstasjon. Jeg har laget et nettverk for økologisk veksthusproduksjon 
hvor jeg sender ut nyheter/fagstoff på e-post.  
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Plantevernprosjektet 
Mye av rådgivningen som blir gjennomført i avdeling Lier handler om plantevern; 
sjekk av nyttedyr og skadedyr, limfelleregistrering og skiftning av limfeller. Jeg gir 
også råd om plantevernmidler og sprøyting. 
 
Produksjon og markedsføring av spiselige blomster og planter i veksthus 
Jeg har fungert som prosjektleder. Prosjektet skal gjennom rådgiving og utprøving 
hos pilotgartneriene, studietur og fokus på omsetning og markedsføring ønsker vi å 
få i gang en lønnsom produksjon av spiselige blomster og planter i veksthus. 
Jeg har deltatt på skype, tlf og fysiske møter, samt deltatt på studietur til 
Skjærgaarden gartneri og arrangert stand på Handelsplassen18.juni på Gjennestad. 

 
Kulturklubb: Agurkklubben 
Fagansvarlig. 
Er med på styremøter og telefon møter i klubben. 
Vært med å arrangere av Agurkdagen (årsmøte og gartnerivandring) i Rogaland, 16 
oktober. 
 

Forsøk 
MelduggFri, registrering hos Guren Gartneri i høst med UVB-lys i agurk. 
Sortsforsøk i agurk; paraply og nedfiring i samarbeid med Annichen Smith Eriksen og 
Bioforsk Særheim. 

 
Medlemsskriv og artikler 
Setter sammen artiklene til Nytt fra NLR Veksthus og leser korrektur. (Liv og Gunnar 
har hjulpet til i år). 
Jeg har bidratt med artikler til medlemsskrivet Nr; 1,2,4,6, 7,8,9 og 11. 
Jeg har skrevet følgende plantevernsnutter til Gartneryrket: Nr 6: «Alt går fortere om 
sommeren!» og Nr 10: «Se opp for tegeskade i agurk». 
 
Har skrevet 5 artikler/nyheter til felles medlemsskriv og har bidratt til fagstoff til felles 
hjemmeside for foregangsfylkene på økologisk. 
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Avdeling Trøndelag, Gunnar Larsen 
 

Medlemsbesøk 
Det er gjennomført 49 medlemsbesøk i 2014. Noen av besøkene er med Magne 
Berland og noen med Henk Massen. I Trøndelag var det 1 gartneri som benyttet seg 
av ordningen med betalte ekstra besøk.  I tillegg har jeg hatt oppfølging av tomatene 
på Mære Landbruksskole. 
 

Gartnerivandringer/møter/kurs arrangert i 2014 
12. mars  Årsmøte i NLR Veksthus Fruene Haugestad, Lier 
23. september Potteplantegruppa, Ekra Gartneri 
14. oktober Autorisasjonskurs fornying på Kvithamar 
5. november.  Erfaringssamling om integrert plantevern med Annichen Smith 

Eriksen hos Vikans gartneri.  
 

Kompetansehevingstiltak/eksterne kurs og møter i 2014 
9.januar  Møte om arbeidsoppgaver i NLR Veksthus 2014  
23.januar Styremøte på Gjennestad 
8. april Prosjektverksted Trøndersk Landbruk, Rica Stjørdal 
9. april.  Gartnerivandring hos Kryddergården avd. Horpestad. 
19. mai.  Skypemøte med rådgiverne om erfaringsutveksling om integrert 

plantevern. 
2. oktober GPS møte på Frostagrønt 
10 og 11. nov.  Kurs i veksthusdynamikk.  
27.november Kurs i gjødsling 
20. november Prosjektmøte – Veiledning i tomat og agurk, Mære 
2. desember.  Arbeidsmøte for rådgiverne NLR Veksthus. 
 

Prosjektarbeid 
 
Plantevernprosjektet ”Rådgivning i integrert plantevern i veksthus” 
Arbeidet har bestått i organisering av en erfaringssamling i Trøndelag. Noen 
medlemsbesøk har vært spesielt rettet mot integrert plantevern og er ført her. I tillegg 
har jeg bistått med publisering av videoer på hjemmesidene. Jeg har skrevet en 
plantevernsnutt til Gartneryrket (GY): Adgangskontroll. Til sammen er 19 timer notert. 
 
VeksthusDynamikk  
Deltatt på kurs i Drammen 20,5 timer.   
 
Gamle økoprosjektet og Foregangsfylket 
Har notert 14,5 timer til regnskap på gamle økoprosjektet og 10,5 timer til det nye 
prosjektet i foregangsfylket. Der har jeg jobbet med dekningsbidrag og jordprøver på 
web. 
 
Grøntsatsingsmidler dekningsbidrag 
Har jobbet 16,5 timer med dekningsbidrag for Grøntsatsingsmidler. Her har jeg en del 
timer igjen som skal brukes i 2015. 
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Tomat/agurk rådgiving i Trøndelag og Varmelagring, Mære 
Har dreid seg om oppfølging av vekst og klimastyring i tomat og agurkkulturer – dette 
året har vi hatt et samarbeid med Bioforsk Særheim og Henk Maessen som har 
kommet regelmessig til Trøndelag. Det er notert 186 timer på dette. Av dette er 85 
timer dekt opp av VRI midler og 80 timer er dekt av grøntsatsingsmidler (resten 
egeninnsats) 
 
Undervisning 
Har hatt undervisningsstilling inkludert frikjøp til videreutdanning fysikk i 64,3% 
1.halvår og 85,7% i 2.halvår. Underviser i Matematikk (R1) og Fysikk (F1) 
Videreutdanningen er ferdig til sommeren – så da vil det bli mindre stillingsprosent på 
skolen og mer normal arbeidssituasjon. 
 
Medlemsskriv og artikler 
Dette året har jeg bidratt med en artikkel, til medlemsskriv nr 3.  
 
Web 
Jeg har hatt ansvar for vedlikehold og videreutvikling av våre hjemmesider. 
 
Økonomi og regnskap 
Jeg har notert 167 timer på regnskap dette året.  
 
 
 

Avdeling Jæren, Annichen Smith Eriksen 
 
Medlemsbesøk 
Annichen har gjennomført 161 medlemsbesøk, hvorav 146 i Rogaland og 13 i Agder 
og 2 besøk i andre distrikt. I avd. Jæren er det 60 % (14 gartnerier) som benytter seg 
av betalte ekstrabesøk. Gartneribesøk er en viktig del av arbeidsoppgavene og gir 
verdifull kunnskap og kompetanse både for gartneren og rådgiveren. 
 

Gartnerivandringer/møter/kurs arrangert i 2014 
Gartnerivandringen 9/4 og 9/9 er arrangert sammen med NLR Rogaland. 
12. mars.  Skadedyrkurs del 1 og 2 hos Miljøgartneriet.  
1. april.  Gartnerlunsj og erfaringssamling om integrert plantevern hos 

Horpestad gartneri.  
8. April.  Vårtur til Rogaland for gartnere fra Hordaland. Besøk hos Selvåg 

gartneri, Sedko gartneri, Grude gartneri og Hodne gartneri.  
9. april.  Gartnerivandring hos Kryddergården avd. Horpestad. 
9. april.  Skadedyrkurs om spinnmidd og kvitfly i tomat hos Kryddergården 

avd. Horpestad  
9. september.  Gartnerivandring hos Miljøgartneriet. 
10. september.   Gartnerivandring og erfaringssamling om integrert plantevern hos 

Lyssand Gartneri i Bergen.  
21. oktober.  Autorisasjonskurs – fornyingskurs for veksthus.  
30. oktober.  Erfaringssamling om integrert plantevern hos Magne Bergerud 

og Sønn AS og Lundeby gartneri.  
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5. november.  Erfaringssamling om integrert plantevern hos Vikans gartneri.  
10. november.  Oppsummering av rådgivning innen integrert plantevern i 

veksthus 2006 – 2014. 
1. desember.  Erfaringssamling om integrert plantevern møte i Drammen.  
 

Kompetansehevingstiltak/eksterne kurs og møter i 2014  
6. januar.   Skypemøte om ekstra midler til grøntsektoren 
9. januar.  Møte om arbeidsoppgaver i NLR Veksthus 2014 
13. januar.  Telefonmøte i styringsgruppen i Plantevernprosjektet. 
16. januar.  Møte om veksthusrådgivningen i Rogaland. 
20. januar.  Skypemøte om prosjektmidler. 
24. Januar.  Møte med Helga og Henk om gartnerivandringer i 2014. 
27. januar.  Styremøte i Rogaland gartnerlag. 
28. januar.  Møte med Trine Eggen om avrenningsprosjektet. 
30. januar.  Årsmøte og Styremøte i Rogaland Landbruks park (RLP) 
10. februar.  Møte med Fylkesmannen i Rogaland om prosjekt Spiselige 

blomster. 
20. februar.   Telefonmøte med styringsgruppen i Plantevernprosjektet. 
4. mars.   Bonden i stress og krise 
5. mars.  Møte med Trine Eggen og Svein Grimstad om planlegging av 

avrenningsprosjektet. 
6. mars.  Innlegg på Årsmøtet i Rogaland gartnerlag. 30 år med biologisk 

bekjempelse i norske veksthus. 
11. mars.  Seminar om energibruk i veksthus. Nytt fra prosjektet Green 

growing. Orre Tomat. 
26. mars.  Møte med Trine Eggen og Svein Grimstad om planlegging av 

avrenningsprosjektet. 
27. mars.  Møte med Trine Eggen og Svein Grimstad om planlegging av 

avrenningsprosjektet. 
28. mars.  Styremøte i Rogaland Landbrukspark (RLP) 
31. mars.  Skypemøte med Trine Eggen, Marianne Strøm, Eli Ronglan og 

Liv Knudtzon om planlegging av prosjekt angående avrenning fra 
veksthus. 

9. mai.  Innlegg på felleslunsj i regi av RLP: 30 år med biologisk 
bekjempelse i norske veksthus. 

19. mai  Møte med Henk og Helga om gartnerivandring på tomat.  
19. mai.  Skypemøte med rådgiverne om erfaringsutveksling om integrert 

plantevern. 
22. mai.  Møte med Trine Eggen og Svein Grimstad om planlegging av 

avrenningsprosjektet. 
2-3. juni.  Møte i Danmark om Minor Use. 
14. august.  Styremøte i Rogaland gartnerlag 
21. august.  Styremøte i Rogaland Landbrukspark (RLP). 
9. september.   NGF Møte om humler til pollinering i forskriftsforslaget til 

Naturmangfoldloven. 
14-18. september. IOBC konferanse om integrert plantevern. Gent i Belgia 
14. oktober.  Særheimdagen. Holdt innlegg om Siste nytt om biologisk – og 

integrert plantevern. 
16. oktober  Agurkdagen i Rogaland. 
23. oktober  Styremøte i Rogaland Landbrukspark (RLP) 
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28. oktober.   Oppsummeringsmøte for tomat og agurk 2014. 
3. november.  Møte om Håndtering av plantevernmidler for å redusere 

avrenning fra veksthusproduksjonen.  
10 og 11. november. Kurs i veksthusdynamikk og Plantevern.  
12. november.  Kursuka til NLR 
26. november.  Møte med Trine og Svein om avrenningsprosjekt. 
27. november.  Møte med Mattilsynet om ny plantevernforskrift. 
2. desember.  Arbeidsmøte for rådgiverne NLR Veksthus. 
4. desember.  Styremøte i Rogaland Landbruks Park (RLP). 
16. desember.  Møte med HMS rådgiverne i Rogaland. 
19. desember.  Møte med Trine, Svein og Trond om rapportering for 

avrenningsprosjektet 
 
Rogaland gartnerlag 
Annichen har deltatt på styremøtene til Rogaland gartnerlag der hun skriver referat. I 
2014 var det 2 styremøter og årsmøte. Det er nyttig og ha god kontakt med det lokale 
gartnerlaget. Når NLR Veksthus arrangerer møter/gartnerivandringer inviterer vi alltid 
medlemmene i Rogaland gartnerlag.  
 
Rogaland Landbrukspark.  
I 2014 har Annichen deltatt på årsmøte og 5 styremøter. På Særheimsdagen 14/10 
holdt hun et innlegg om «Siste nytt om biologisk/integrert plantevern - Nyheter fra 
plantevern-konferansen i Belgia, september 2014». Det er nyttig å være med på 
styremøtene og få info om hva som skjer. Utfordringen er å få til et prosjektsamarbeid 
om rådgiving innen veksthus i Rogaland der NLR Veksthus kan få betalt for 
arbeidsoppgaver. 
 

Prosjektarbeid 
Plantevernprosjektet ”Rådgivning i integrert plantevern i veksthus” 
 
I 2014 ble det prioritert arbeid med felles rådgivingstiltak, slik som skriftlig informasjon 
og gartnerivandringer. Det ble: 

 Arrangert 7 gartnerivandringer med temaet: «Erfaringsutveksling om integrert 
plantevern», samt et fagmøte med oppsummering av ni år med 
plantevernprosjektet. I tillegg holdt prosjektleder innlegg om integrert 
plantevern på årsmøte til Rogaland gartnerlag og på fagdagen på Særheim. 
Totalt var det 245 deltagere på disse arrangementene. 

 Skrevet 30 artikler og laget tre videoer om integrert plantevern som er 
publisert i Gartneryrket, medlemsskriv og via e-post og web. 

I 2014 har det vært spesielt fokus på praktiske løsninger for utsett av nyttedyr og 
optimalisering av rett dosering av nyttedyrene. Spesielt i potteplanter har det vært en 
økt interesse for bruk av integrert plantevern mot trips. 
 
Utviklingsmidler, felles plantevern 
Målet med utviklingsmidlene er å jobbe for å øke tilgangen på kjemiske- og 
biologiske plantevernmidler. Jeg har hatt kontakt med Bioforsk, plantevernfirma, 
Mattilsynet og rådgiverne om diverse saker angående tilgang på kjemiske og 
biologiske plantevernmidler, bl.a. om Turex og Movento og innspill til Mester Grønn 
om plantevernmiddelbruk i prydplanter. 2-3/6 deltok Annichen på et Nordisk møte i 
København om «Minor Use» (det vil si off-label bruk av plantevernmidler) og møte 
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med Mattilsynet, NGF og NLR 27/11 der temaet var Plantevernmidler (minoe use, ny 
plantevernforskrift m.m.). 
 
Forprosjekt «Produksjon av spiselige blomster i veksthus» 
Forprosjektet ble startet i 2013 og avsluttet februar/mars 2014. Hensikten med 
forprosjektet var å få samlet informasjon om produksjon av spiselige blomster, 
undersøke hva som produseres i Norge i dag, lage en liste og finne informasjon om 
aktuelle planteslag. I 2014 skrev Annichen rapport for forprosjektet og artikkelen 
«Spiselige blomster både til nytte og pryd» som ble publisert i Gartneryrket.  
 
Forprosjekt «Redusert avrenning av plantevernmidler fra veksthus» 
Bioforsk Særheim og NLR veksthus fikk i 2013 midler fra Fylkesmannen i Rogaland 
til et forprosjekt «Redusert avrenning av plantevernmidler fra veksthus».  
Målet med forprosjektet er å kartlegge omfanget av punktutslipp av plantevernmidler 
fra veksthusnæringen i Rogaland og ta prøver av veksthusavfall og vannprøver for å 
se hvilke plantevernmidler vi kan finne. Hensikten med forprosjektet er å få aktuell 
kunnskap til å søke om et hovedprosjekt der: Hovedmålet er å finne 
behandlingsmetoder for å redusere utslipp av plantevernmidler fra veksthus.  
 
I februar 2014 ble det også innvilget et forprosjekt av SLF for å sammenstille 
kunnskap om plantevernmidler med tanke på et hovedprosjekt om å finne gode 
måter å håndtere kompost og avrenning fra veksthusnæringen på. Tittel: 
«Kunnskapssammenstilling om plantevernmidler som grunnlag for valg av effektive 
tiltak og løsninger for å hindre lokal miljøforurensing fra veksthusnæringen». Trine 
Eggen, forsker ved Bioforsk er hovedansvarlig for begge forprosjektet 
 
Annichen har bidratt med innspill om bruk av plantevernmidler og med kontakt inn til 
gartnerinæringen. Høsten 2013 ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant 19 
veksthusprodusenter for å kartlegge hvilke plantevernmidler og vekstregulerende 
midler som ble brukt, hvordan planteavfallet ble håndtert og om det var 
resirkulering/avrenning av gjødselvannet fra veksthusproduksjonen.  
Høsten 2014 ble det tatt prøver av komposthauger fra to gartnerier og arrangert et 
møte 3/11 for veksthusprodusentene med tema: Håndtering av plantevernmidler for å 
redusere avrenning fra veksthusproduksjonen. 
 
Grøntsatsingsmidler fra NLR 
Det ble i 2014 bevilget Grøntsatsingsmidler til at rådgiverne i NLR Veksthus og NLR 
Viken kunne gi intensiv rådgiving til enkelte gartnerier for å få metodene med 
integrert plantevern til å fungere i praksis. Annichen har jobbet med temaet 
«utblåsing av rovmidd mot trips i utplantingsplanter» hos Sedko gartneri og 
erfaringene er publisert i artikkelen i Gartneryrket «Blås tripsrovmidd ut på plantene». 
 
Det ble bevilget Grøntsatsingsmidler til at Annichen kunne delta på en International 
plantevernkonferanse i Belgia 14-18/9, 2014. Det var en svært nyttig konferanse og 
kunnskapen ble formidlet via en artikkel «Nytt fra konferanse om biologisk og 
integrert plantevern i veksthuskulturer» som ble publisert i Gartneryrket og lagt ut på 
hjemmesiden til NLR og NLR Veksthus. 
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Medlemsskriv og artikler 
Annichen har skrevet 23 artikler som er publisert i medlemsskrivet vårt, felles 
medlemsmail, Gartneryrket, e-post og web. De fleste av disse artiklene er skrevet i 
regi av Plantevernprosjektet. Av disse artiklene er 13 publisert i medlemsskrivet til 
NLR Veksthus. 
 

Forsøksvirksomhet  
Annichen har registrert Sortsforsøk i agurk hos Aase gartneri og hos Wiig gartneri. 
Forsøket er finansiert med midler fra Agurkklubben. 
 
Annichen har registrert forsøk med spredemiddelet Elasto G5 ved sprøyting av 
veksthemmende stoff (Alar og Bonzi) i Hortensia hos Horpestad gartneri. Forsøket er 
finansiert av Handlingsplanmidler fra Landbruks og Matdepartementet (LMD) 

 
 

Avdeling Hordaland, Magne Berland 
 

Medlemsbesøk 
I løpet av året har jeg vært på totalt 124 medlemsbesøk. Av dette er 33 betalte 
ekstrabesøk i Hordaland, 17 besøk i avdeling Agder, 16 besøk i Trøndelag og 6 
besøk i Rogaland. Ansvarsområdene er sommerblomster, vekstregulering, 
potteplanter og snittblomster, men fokuset på snittblomster er nå svært lite ettersom 
det er få produsenter igjen på snitt, og arealet er svært lite.  
 

Gartnerivandringer/turer/møter/kurs arrangert i 2014 
9. januar:   Internt møte mellom ansatte og styreleder, gjennomgang av 
    arbeid (særlig vekt på prosjektarbeid) for 2014 
19. februar:   Innlegg i forbindelse med årsmøte til Hordaland gartnerlag 
26. februar:   Kurs om Karanteneskadegjørere i forbindelse med årsmøte i 
    Agder gartnerlag 
8. april:   Tur til Rogaland med gartnerivandring: Arr: Hordaland gartnerlag 
    og NLR Veksthus 
3. juni.   Handelsplassen Hordaland, Arr: Hordaland gartnerlag og NLR 
    Veksthus 
11. juni:   Grillfest hos Hjeltnes Gartneri, Ulvik. Arr: NLR Veksthus i 
    samarbeid med Hordaland gartnerlag 
28. august:   Sommerblomstdag i Bergen, arr. LOG, G3, NLR Veksthus,  
   Botanisk hage UIB og Stend VGS. 
10. september:  Erfaringsutveksling plantevern og julestjernemøte, Lyssand 
    Gartneri, Annichen og Magne.  
   Julestjernemøtet er i samarbeid med Hordaland gartnerlag. 
14. oktober  Autorisasjonskurs fornying i Trøndelag, Liv og Magne 
21. oktober  Autorisasjonskurs fornying i Rogaland, Annichen og Magne 
28. oktober  Autorisasjonskurs fornying i Hordaland, Liv og Magne 
5. november  Autorisasjonskurs fornying i Agder, Liv og Magne 
18 -19. november Hjeltnesdagar i Ulvik, kurs om karanteneskadegjørere 
2. desember  Internt møte på Gjennestad 
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Kompetansehevingstiltak/eksterne kurs og møter 
11. februar:   Prosjektmøte Ås, Veksthusdynamikk. Oppsummering av siste 
    års forskning, samt orienteringsmøte om prosjektet, arr NMBU 
14. mars  Møte i NGF FoU - fond 
4. juni:  Møte i Redaksjonsrådet i Gartneryrket på Bioforsk Ås 
19. august:   Åpen dag ved G3 sitt prøvefelt i Grimstad 
21. august.   Takseringskurs i Drammen, arr: NGF 
10. -11. november Kurs i Plantevern og veksthusdynamikk, Drammen.  
   Arr. Plantevernprosjektet og NMBU, Bioforsk og NGF 
11. - 12. november Kursuka NLR, Gardermoen 
27.- 28. november Gjødselkurs i Sandefjord 
4. desember  Møte i Redaksjonsrådet i Gartneryrket, Hanevold Gartneri, Asker 
 

Prosjektarbeid 
 
Plantevernprosjektet.  
Prosjektet ble avsluttet desember 2014, jeg har hatt ganske tett oppfølging i noen 
gartnerier, og oppfølging i vårsesongen hos de aller fleste gartnerne. Det har dette 
året vært svært få problemer med skadegjørere. 
I prosjektet har jeg fulgt opp noen gartnerier i mitt distrikt, samt noen gartnerier i 
Agder.  
 
VeksthusDynamikk 
Har deltatt på prosjektmøte på Ås i februar og konferanse i Drammen i november. 
Kort innlegg om utfordringer i næringen. 
 
Fokus på plantehelse i gartnerier – økt kunnskap om Karanteneskadegjørere. 
Prosjektet ble avsluttet i 2013 og det er i 2014 holdt to kurs for gartnere, ett i Agder 
og ett i Hordaland. 
 
Prydgras for norske hager 
Prosjektet ble avsluttet i januar 2014 og støtte (BU – midler) fra FMLA og NGF FoU – 
fond er utbetalt. Prosjektet skulle vært avsluttet i 2013, men det ble innvilget 
utsetting.  
 
Kortreiste stauder 
Det er innvilget midler fra NGF FoU – fond. Prosjektet ble ikke helt ferdig i 2014, men 
det gjenstår kun litt arbeid. Liv og Magne har arbeidet med prosjektet.  
 
Grøntmidler plantevern 
Arbeidet gjelder oppfølging av integrert bekjempelse i snittblomster og potteplanter 
hos ny bruker av integrert plantevern i disse kulturene. Prosjektet er avsluttet og 
rapportert. 
 
Handlingsplanmidler plantevern 
Informasjon om tilsetningsstoffet Elasto G5  
Jeg har holdt kontakt med produsenten i Nederland i forhold til registrering av stoffet 
og import til Norge. Annichen og Liv gjennomfører forsøk i sine distrikt i samarbeid 
med Bioforsk. 
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Kulturklubber 
Er fortsatt formelt fagkonsulent for Roseklubben i NGF, men denne er for tiden ikke i 
funksjon. Kulturklubben vil trolig bli nedlagt. 
 

Forsøk 
Prøvefeltet for sommerblomster i Botanisk hage og på Stend, feltene dannet basis for 
sommerblomstmøtet den 28. august. Dette er et samarbeid mellom LOG, G3, NLR 
Veksthus, Botanisk Hage UIB og Stend VGS.  
 

Skriftlig informasjon 
Jeg har bidratt med innlegg i følgende Nytt fra NLR Veksthus i 2014: 
Nr 2, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 10 (2 artikler) og Nr 11 
Informasjon på felles nettside, har skrevet diverse nyheter og fagartikler 
Artikler til Gartneryrket: 
Produksjon av prydgress – noe for deg? GY nr 2 
Entyloma dahliae – georgineflekksot, GY nr 2 
Handelsplassen Hordaland, GY nr 7 
 
 
 
 
Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner årsmeldingen for 2014.  
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Regnskap 2014 

Konto  Regnskap 
2013 

Budsjett 
2014 

Regnskap 
2014 

Differanse 
bud14- res14 

3000, 3910 Salgsinntekter 97 018  41 000  123 625   -82 625  
3100-3230 Kursinntekter, møter 24 000  70 000  222 900   -152 900  

3410 
Off. tilskudd over 
Jordbruksavtalen 

 528 240  563 000  563 012   -12  

3420 Utviklingsmidler 200 000  180 000  200 000   -20 000  
3450 Kommunale tilskudd 37 000  37 000  47 000   -10 000  
3710 Medlemmer konsulenthonorar 1 159 981  1 235 000   1 207 531   27 469  
3720 Støttekontingent firma 73 500  75 000   74 243   757  
3780 Ekstra besøk 282 300 320 000  318 527   1 473  

3810-3850 Feltgodtgjørelse 1 352 646 1 565 000  1 390 173   174 827  
 SUM DRIFTSINNTEKTER 3 754 686 4 086 000  4 147 011   -61 011  
      

4010 Innkjøp av materialer og varer 1 839        8 000           6 792  1 208  

4501 
Kostnader prosjekter  

21 577 
     12 000  44 017  -32 017  

 Varekostnad 23 416      20 000  50 809 -32 017  
      

5010-5199 Lønn 2 560 676 2 612 000 2 513 852  98 148  
5320 Helseforsikring 8 710 9 000   9 000  
5330 Styret 32 000 38 000  39 000  -1 000  

5410-5499 Arbeidsgiveravgift 408 044 400 000  411 954  -11 954  
5310,15,25 
5910-5998 

Andre personalkostnader 295 455 280 000  267 890  12 110  

5800-5820 Refusjon sykepenger -52 748    
 Lønnskostnader 3 252 137 3 339 000 3 232 696  106 304  
      

6310-6399 Kostnader lokaler 91 458  100 000  125 797   -25 797  
6420-6599 Verktøy, inventar og drift 31 190  30 000  14 188   15 812  
6701-6705 Fremmede tjenester 87 242  80 000  110 012   -30 012  

6790 Innleie andre NLR enheter 48 862 40 000    40 000  
6800-6899 Kontorkostnader og kurs  59 046  37 000  172 227   -135 227  

6100 
6900-6999 

Telefon og porto 28 457  30 000  31 767   -1 767  

7100-7199 Kostnader for reiser 344 874  360 000  335 848   24 152  
7300-7399 Salgs-, reklame- og repr. 1 650  5 000    5 000  
7400-7499 Kontingenter og gaver 45 276  40 000  45 432   -5 432  
7700-7799 Andre kostnader 3 224  5 000  7 182   -2 182  

7830 Tap på fordringer   10 000    10 000  
7831 Avsetning til framtidig tap 21 000     -  

 Annen driftskostnad 762 337  737 000  842 453 -105 453  
 SUM KOSTNADER 4 037 890 4 096 000 4 125 958 -29 958  
 Driftsresultat -283 205 -10 000 21 053 -31 053  

8050-8160 Renteinntekter 11 407 10 000 4 261 5 739  
 Ordinært resultat -271 798 - 25 314 -25 314 
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Kommentarer til regnskapet 2014 
Budsjettet for 2014 var satt opp til å gå i null, resultatet ble et overskudd på kr 
25 314. Den mest positive faktoren i regnskapet var kursvirksomheten der vi hadde 
mange deltakere på fornyingskurs plantevern. 
 

Inntekter 

Inntektene ble totalt kr 4 147 011 som er kr 61 011 over budsjettet.  
 
3010-3199: Salgsinntekter og 3210-3230: Kursinntekter, møter. Disse to til 
sammen gikk kr 235 525 over budsjett, det aller meste her er kursavgift og bøker til 
autorisasjonskursene. Her ble det også ekstra kostnader som vi finner igjen på 
kontoene 6800-6899. Noe er annonser og refunderte reiser og porto.  
 
3410:  Offentlige tilskudd over jordbruksavtalen var kjent før budsjettet ble satt 
opp. 
 
3420: Utviklingsmidler. Dette året har vi fått kr 200 000 a konto som andel av 
utviklingsmidlene som var på kr 300 000 for de tre veksthusringene til sammen. 
Oppgjøret for 2013 og 2014 kommer først i 2015.  
 
3450:  Kommunale tilskudd ble kr 10 000 over budsjett. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fordeling av inntektene på grupper fra regnskap 2014 
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3710:  Medlemmer/konsulenthonorar ble kr 27 469 lavere enn budsjettert. 
Kontingentsatsene økte med 4 %.  
 
3720:  Støttekontingent - firma som budsjettert. 
 
3790:  Medlemsinntekter, tjenester konsulentoppdrag.  Her føres ekstrabesøk hos 
medlemmer nesten akkurat på budsjett.  
 
3810-3850: Feltgodtgjørelse og eksterne oppdrag har gått kr 174 827 dårligere 
enn budsjettert, kr 68 000 av dette finner vi igjen som sparte lønnskostnader på 
grunn av annen føring i regnskapet. Resten er mindre prosjektinntekter – noe av det 
budsjetterte blir dratt over til 2015 (også arbeidstimene)  
 
 

Kostnader 

Kostnadene er totalt på kr 4 125 958 som er kr 29 958 høyere enn budsjettert.  
 

4010-4570: Møter, forsøksmateriell. Denne endte kr 32 017 over budsjett. Her 
kommer kostnader til innleie i prosjekter som ble budsjettert på konto 6790. 
 
5010-5999: Lønnskostnader.  Disse ble kr 106 304 lavere enn forventet. Lavere 
lønn med kr 98 148 i hovedsak på grunn av annet oppgjør med Mære 
Landbruksskole om Gunnars timer og noe lavere lønnsoppgjør (0,15% lavere enn 
budsjett). Kr 11 954 mer arbeidsgiveravgift enn beregnet. Andre personalkostnader 
er blitt kr 12 110 lavere enn budsjettert. Utjevning pensjon for to år er inne i det tallet 
og slik sett litt misvisende. 
 
6310-7899: Driftskostnader.  Her har vi brukt kr 105 453 mer enn budsjett  
Vi har brukt mer enn forventet på husleie og revisjon (for 2013). Kontorkostnader og 
kurs er kr 135 227 over og i dette er det i hovedsak bøker og leie lokaler til 
autorisasjonskursene. 
 
8050: Renteinntekter ble kr 5 740 lavere enn budsjett. 
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Kostnadene fordelt på hovedgrupper, regnskap 2014 
 
 

 
Inndeling av reiser og diverse for 2014 (de to minste stykkene over)  
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Balanse 31.12.2014 
 

EIENDELER 31.12.2013 31.12.2014 Konti 

Anleggsmidler    

Tomter, bygninger og fast eiendom   1110-1199 

Transportmidler, inventar og maskiner   1210-1299 

Finansielle anleggsmidler 25 404 25 404 1300-1399 

Sum anleggsmidler 25 404 25 404  

    

Omløpsmidler    

    

Kortsiktige fordringer 879 729 1 173 407 1500-1569 

Andre kortsiktige fordringer 561 974 167 485 1570-1599 

Avsetning tap på fordring 21 000 0 1580 

     

Bankinnskudd, kontanter og lignende 374 272 415 072 1900-1999 

Sum omløpsmidler 1 836 974 1 755 964  

SUM EIENDELER 1 862 378 1 781 368  

      

EGENKAPITAL OG GJELD      

Egenkapital 1 317 810         1 046 012  2000 

Avsetninger     2190 

     

Leverandørgjeld 28 436 129 434 2400 

Skyldige off. avgifter 379 312 224 036 2600-2799 

Annen kortsiktig gjeld 408 619 356 572 2900-2999 

Sum kortsiktig gjeld 816 367 710 042  

     

Beregnet resultat -271 798 25 314  

     

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 862 378 1 781 368  

 
 

Kommentarer til balansen 
 
Egenkapital: Øker fra kr 1 046 012 til kr 1 071 326 når vi justerer for årets resultat (kr 
25 314). 
 
Kundefordringer: Vi hadde ingen vi vurderte som usikre ved dette årsskifte. 
 
Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2014. 
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4. Budsjett og konsulenthonorar for 2015 
Konto  Budsjett 

2014 
Regnskap 

2014 
Budsjett 

2015 
Differanse 
res14- bud15 

3000, 3910 Salgsinntekter 41 000  123 625  41 000  -82 625  
3100-3230 Kursinntekter, møter 70 000  222 900  70 000  -152 900  

3410 
Off. tilskudd over 
Jordbruksavtalen 

563 000  563 012  689 000  125 988  

3420 Utviklingsmidler 180 000  200 000  220 000  20 000  
3450 Kommunale tilskudd 37 000  47 000  47 000  -10 000  
3710 Medlemmer konsulenthonorar 1 235 000   1 207 531  1 290 000   82 469  
3720 Støttekontingent firma 75 000   74 243  75 000   757  
3780 Ekstra besøk 320 000  318 527  350 000  1 473  

3810-3850 Feltgodtgjørelse 1 565 000  1 390 173  1 418 000  67 827  
 SUM DRIFTSINNTEKTER 4 086 000  4 147 011  4 200 000  52 989  
      

4010 Innkjøp av materialer og varer        8 000           6 792         8 000  1 208  
4501 Kostnader prosjekter      12 000  44 017       92 000  47 983  

 Varekostnad      20 000  50 809      100 000  49 191 
                      

5010-5199 Lønn 2 612 000 2 513 852  2 600 000 86 148  

5320 
Helseforsikring 

9 000    
                     

-    
5330 Styret 38 000  39 000  38 000  -1 000  

5410-5499 Arbeidsgiveravgift 400 000  411 954  420 000    8 046  
5310,15,25 
5910-5998 

Andre personalkostnader 280 000  267 890  310 000   42 110  

5800-5820 Refusjon sykepenger     
 Lønnskostnader 3 339 000 3 232 696 3 368 000 135 304  
      

6310-6399 Kostnader lokaler  100 000  125 797  125 000   135 304  
6420-6599 Verktøy, inventar og drift  30 000  14 188   30 000   -797  
6701-6705 Fremmede tjenester  80 000  110 012  80 000   15 812  

6790 Innleie andre NLR enheter 40 000     -30 012  
6800-6899 Kontorkostnader og kurs   37 000  172 227  40 000   -132 227  

6100 
6900-6999 

Telefon og porto  30 000  31 767  35 000   3 233  

7100-7199 Kostnader for reiser  360 000  335 848  360 000   24 152  
7300-7399 Salgs-, reklame- og repr.  5 000   5 000   5 000  
7400-7499 Kontingenter og gaver  40 000  45 432   45 000   -432  
7700-7799 Andre kostnader  5 000  7 182  5 000   -2 182  

7830 Tap på fordringer  10 000   10 000   10000  
7831 Avsetning til framtidig tap       -  

 Annen driftskostnad  737 000  842 453  735 000  -107 453  
 SUM KOSTNADER 4 096 000 4 125 958 4 203 000  77 042  
 Driftsresultat -10 000 21 053 -3 000 -24 053  

8050-8160 Renteinntekter 10 000 4 261 3 000  -1 260  
 Ordinært resultat - 25 314 - -25 314  
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Kommentarer til budsjett 2015 
 
Vi har satt opp et budsjett i null. Det skal være mulig å nå, men det krever at vi får tak 
i flere prosjektmidler enn de vi vet om nå. Tidligere år har det vist seg å slå til, så vi 
velger å være optimistiske. 

 
Inntekter 
 
3000-3230: Salgsinntekter, kurs og møter. Her budsjetterer vi med kr 111 000 som 
er likt med fjorårets budsjett. Mindre kursvirksomhet i 2015 (færre autorisasjonskurs).  
 
3410: Offentlige tilskudd over jordbruksavtalen. Tildeling kr 689 000 som er en 
økning på kr 126 000 fra budsjett 2014 til 2015. Grunntilskuddet er kr 627 000 – i 
tillegg får vi kr 62 000 for skriving av fagartikler og for fagmøter i 2014. 
 
3420: Utviklingsmidler: Dette er en noe usikker post men vi bør kunne få kr 
220 000 av totalt kr 300 000. I 2015 deles denne potten med NLR Viken. 
 
3450: Kommunale tilskudd. Som før kr 37 000. 
 
3710: Medlemmer konsulenthonorar. Styret foreslår økning av konsulenthonorar 
med 4 % for 2015. Dette er samme økning som i de foregående år. Vi vurderer det 
som bedre med jevn stigning enn store hopp med noen års mellomrom. Ut fra økte 
satser på 4% og samme antall medlemmer som januar 2014, blir konsulenthonorar 
beregnet til kr 1 290 000. 
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3720: Støttekontingent. En del firma er støttemedlemmer hos oss, de får en 
oppføring på hjemmesiden, medlemsskriv og anledning til annonsering.  Budsjett kr 
75 000. 
 
3780: Ekstrabesøk. Totalt budsjett kr 350 000 økningen er noe mer besøk kr 15 000 
og noen timer fra 2014 som blir med i 2015 (tallet i tabellen for 2014 stemmer ikke 
helt med regnskapstall, det skyldes at andre ting er ført til denne kontoen). 
  
Fordeling: 
 

Ekstra medlemsbesøk 2 012 2 013 2 014 2 015 

Timepris 500 600 600 600 

Ekstrabesøk Hordaland 18 250 37 200 51 000 50 000 

Ekstrabesøk Rogaland  79 750 98 100 168 600 170 000 

Ekstrabesøk Agder 12 750 10 200 13 500 20 000 

Ekstrabesøk Lier 2 250 51 000 13 200 30 000 

Ekstrabesøk Trøndelag 5 250 30 600 2 100 5 000 

Ekstrabesøk Jeløy 52 500 55 200 63 000 60 000 

Sum ekstrabesøk 170 750 282 300 311 400 335 000 
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3810-3850: Feltgodtgjørelse. 
 
Budsjett 2015 er satt opp kr 147 000 lavere enn fjorårets på denne posten, og dette 
er kr 172 000 mindre enn resultatet i 2014. For 2015 er det Plantevernprosjektet som 
avsluttes som betyr mest. For 2014 beregner vi kr 1 418 000 på følgende prosjekter:  
 

 Prosjekt veiledning biologisk plantevern er avsluttet.  

 VeksthusDynamikk kr 80 000 til oss.  

 Økoprosjektet er engasjement for Silje i Foregangsfylke Vestfold med 
nasjonalt ansvar for økologisk veksthusproduksjon. Nytt i år er at vi må 
legge inn anbud – men vi satser på at dette slår til. Her er det kr 
200 000 i anbudet + kr 60 000 for januar-mars. I tillegg har vi kalkulert 
med 4 pakker med økologisk veiledning finansiert gjennom NLR på til 
sammen kr 32 000. 

 Fagutvalg kr 20 000, Agurkklubben kr 15 000, Redusert avrenning og 
Sortsforsøk fra 2014 med henholdsvis kr 60 000 og 67 500.   

 Handlingsplanmidler kr 165 000. Da er det kr 70 000 for 2015 og kr 95 
000 for 2014 (av disse er kr 45 000 kostnader med innleie til sprøyting – 
ført til konto 4010-4501) 

 NLR Grøntsatsing er en pott midler i jordbruksavtalen for 2015, her har 

vi søkt forskjellige prosjekter delvis felles med NLR Viken (Integrert 
plantevern, Kompetanse tomat, Grøntproduksjon i veksthus 
Rogaland, Veksthusproduksjon i Vestfold og Fagtur Sveits, Essen 
og Hjeltnesdagene). Vi budsjetterer med kr 240 000. 

 UV-bær kr 70 000 

 Spiselige blomster kr 75 000 for 2015 (kan bli mer) 

 Tomatveiledningsprosjekt i Trøndelag kr 77 000 

 Det gir en ikke avklart post under prosjekter på kr 256 500. Dette er 
høyt men ikke umulig å nå. 
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Prosjekt nr Buds 2014 Res 2014 Buds 2015 

Plantevern 1 320 000 337 618  

VeksthusDynamikk 2 80 000 100 000 80 000 

Foregangsfylke øko 3/4 340 000 342 662 292 000 

Fagutvalget 8 8 000 11 800 20 000 

Agurkklubben 10 6 000 16 500 15 000 

Energi (NGF) 14 4 000   

Red avrenning 17    60 000 

Sortsforsøk Agurk 19 40 000   67 500 

Handlingsplanmidler 21 100 000   165 000 

NLR Grøntsatsing 23 250 000 145 250 240 000 

UV-bær 25 70 000 70 000 70 000 

Prydgress 27 37 500 40 000  

Spiselige blomster 28 80 000 112 500 75 000 

Stauder   25 000  

Underv + tomat 501 220 000 148 142 77 000 

      

Diverse jobber  9 500 40 700 256 500 

SUM  1 565 000 1 590 172 1 418 000 

 
 
 
Kostnader 
 
4010-4501: Varekostnader er satt til 100 000 for fagmøter, kostnader til prosjekter 
og noe forsøksmateriell. Vi har flyttet en post for innleie i prosjekter hit og dermed blir 
denne kontogruppen kr 80 000 høyere enn budsjettet for 2014. 
 
5010-5999: Lønnskostnader.  Her er det foreslått en økning på kr 135 000 om vi 
sammenligner med resultat 2014. (Økning kr 29 000 i forhold til budsjett 2014) 

 Vi har lagt til 3,0 % for forhandlinger gjeldende fra mai 2015 – dette utgjør 
kr 53 000. 

 Silje har noe permisjon og går i 80% stilling hele året. 

 Gunnar er satt opp med 40% i første halvår og 60% i andre halvår.  

 Arbeidsgiveravgift har vi beregnet litt for lite så denne skal opp. Skyldes 
beregning av fordeler med pensjon mv. 

 Personalkostnader og da spesielt pensjon. Denne er alltid usikker og 
velger å gå opp på denne. 

 
6000-7999: Andre driftskostnader. Budsjettet er likt med til budsjett 2014. Husleie 
opp med kr 25 000 og innleie i prosjekter er flyttet opp til 4000 konto, ellers mindre 
justeringer. 
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8050-8160: Renteinntekter justeres ned og settes til kr 3 000. 
 
Forslag til vedtak: Årsmøte vedtar budsjett for 2015 
 
 

Konsulenthonorar for 2015 
 

Styret foreslår økning i konsulenthonoraret på 4 % i forhold til satsene for 2014. 
Forslag til konsulenthonorar for 2015 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 2015                   Forslag 2015 

t.o.m. 999 m2    7600    6550 
1000-1999 m2    9800    7600 
2000-3999 m2  11300    8400 
4000-5999 m2  12800    9000 
f.o.m. 6000 m2  15800  10500 

Honorar for informasjonsmedlemmer (uavhengig av areal) for 2015 kr 3850.  
 
Forslag til vedtak: Årsmøte vedtar styrets innstilling til konsulenthonorar for 2015 
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5. Arbeidsplan for NLR Veksthus 2015 
 
 

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. Etter hvert besøk 
sendes en skriftlig rapport til gartneriet. Gjennomføres i alle avdelinger jan-des. Dette 
er den viktigste og mest tid- og ressurskrevende delen av rådgivingen.  
 

Gartnerivandringer, fagmøter og gartnerlunsjer 
Årsmøte i NLR Veksthus i mars (Liv, Gunnar, Silje) 
Arrangering av møter/gartnerlunsjer i avd. Jæren gjennom hele året (Annichen) 
Arrangering av møter/gartnerlunsjer i avd. Jeløy hele året (Liv) 
Arrangering av møter/gartnerlunsjer i avd. Lier hele året (Silje) 
Arrangering av møter/gartnerlunsjer i avd. Trøndelag (Gunnar) 
Arrangering av gartnerivandringer. Ansvarlig lokal rådgiver, ofte i samarbeid med 
lokalt gartnerlag.  
 
 

Tiltak: Medlemsskriv og annen informasjon 
 

Medlemsskriv 
Det skal sendes ut felles medlemsskriv/nyhetsbrev for alle veksthusprodusenter i 
NLR (samarbeid med NLR Viken og NLR Rogaland). I tillegg skal medlemmene få 
tilsendt årsmelding og annen skriftlig informasjon, info fra prosjektarbeid mm, 
ansvarlig Annichen, Magne, Silje, Gunnar og Liv. 
 

Hjemmesider 
Medlemsskriv/nyhetsbrev og annen aktuell informasjon legges ut på NLR sine 
hjemmesider.  
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Tiltak: Kompetanseheving 
 

Prosjektdeltagelse 
Foregangsfylket Vestfold, økologisk veksthusproduksjon av grønnsaker (Silje), 
deltagelse avklares med anbudsrunde medio mars. 
NLR Grøntsatsing (Annichen, Magne, Silje, Gunnar; Liv) 
UV-bær (Silje, Annichen) 
I tillegg kommer deltagelse i en del mindre prosjekter (Annichen, Magne, Silje, 
Gunnar og Liv.) 
 

 

Studieturer/kurs 
Rådgivertur (Annichen, Magne, Silje, Gunnar og Liv) 
Rådgiverkurs plantefysiologi (Magne, Silje, Gunnar og Liv) 
Essen (Magne) 
Arrangere studieturer for medlemmene ved ønske om dette. 
 
 

Tiltak: Samarbeid med andre 
 
Representanter i Fagutvalg veksthus (Liv) 
Arbeid for Agurkklubben (Silje) 
Samarbeid med de lokale gartnerlagene (Annichen, Magne, Silje, Gunnar og Liv) 
 
Samarbeid med de andre rådgivingsenhetene innenfor veksthus  
(Annichen, Magne, Silje, Gunnar og Liv) 
 
Samarbeid med bedrifter i RLP (Rogaland Landbrukspark)  
(Annichen, Magne, Silje, Gunnar og Liv) 
 
Samarbeid med eksterne aktører (Annichen, Magne, Silje, Gunnar og Liv) 
 
 

Tiltak: Salg av tjenester 
 
Ekstrabesøk hos gartnere ved forespørsel. 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, karanteneskadegjørerkurs mm. Fokus 
på nye medlemmer, prosjekter, markedsføring og fremtidsretta strategiarbeid 
(Annichen, Magne, Silje, Gunnar og Liv). 
 
 

Forslag til vedtak: Årsmøte godkjenner arbeidsplan for 2015 
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6. Strukturendringer i NLR 
I henhold til vedtak i det sentrale årsmøtet i NLR har det i 2014 vært jobbet godt i 
hele NLR-organisasjonen med tanke på fremtidig strukturendring. 
Rådgivingsenhetene har gjennom flere høringsrunder gitt innspill til strukturutvalget 
og styret i NLR i forhold til fremtidig struktur. Strukturutvalget har overfor styret i NLR 
anbefalt en regionmodell med 9 regioner på landsbasis og skissert mulig inndeling av 
disse regionene. Det skal tas stilling til strukturendring på kommende årsmøte i NLR 
sentralt. 
 
Jon Mjærum fra NLR-sekretariatet informerer om strukturendringsprosessen sentralt 
og daglig leder og styreleder i NLR Veksthus informerer om status for NLR Veksthus 
i forhold til strukturendringene. 
 
Forslag til vedtak: Styret i NLR Veksthus oppfordres til å jobbe videre med 
strukturarbeidet i organisasjonen både med deltakelse på NLR sitt sentrale årsmøte 
og ved videre arbeid med å se på muligheter for sammenslåing med andre NLR-
enheter, i første omgang NLR Viken. 
 
 

7. Vedtektsendringer for NLR Veksthus 
NLR Veksthus sine vedtekter er ikke bygd på den nyeste versjon av normal-
vedtektene for NLR-enheter og mangler ut fra dette et punkt om sammenslåing. Alle 
NLR-enheter med "gamle" vedtekter har fått råd fra NLR-sentralt om å gjøre 
vedtektsendringer slik at disse bedre er tilpasset endring av struktur med mulighet for 
fremtidige sammenslåinger.  
 
I normalvedtektene til NLR heter det: 
 
Sammenslåing  
Forslag om sammenslåing med en annen organisasjon fremmes av styret. Saken blir 
tatt opp på første årsmøte og må gjøres kjent i innkallingen. Gyldig vedtak om 
sammenslåing krever minst 2/3 flertall av de frammøtte. Hvis det ikke oppnås 
tilstrekkelig flertall, anses beslutningen om sammenslutning for avvist. *) 
 
Årsmøtet avgjør i tilfelle sammenslutning hvordan organisasjonens midler skal nyttes.  
 
Forslag til vedtak: Årsmøtet i NLR Veksthus ønsker å innlemme paragrafen om 
sammenslåing i sine vedtekter, med tekst som vist over hentet fra normalvedtektene 
til NLR. Dette vil bli §11 i NLR Veksthus sine vedtekter.  
 
§11 Oppløsning og §12 Vedtektsendring i dagens vedtekter, vil i de nye vedtektene 
da endre §-nummer til §12 Oppløsning og §13 Vedtektsendring, uten at innholdet i 
disse endres. 
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8. Valg 
 

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

b) Valg av styremedlemmer 
Valgkomiteens innstilling til styremedlemmer er Anders Hafskjold, (avdeling Lier), 
Bjørn Ystgård (avdeling Trøndelag) og Trond Hodne, (avdeling Jæren). Styret vil 
dermed være sammensatt som vist nedenfor: 
 

Styremedlem Personlig varamedlem Avdeling 

Magne Bergerud  Roar Bjerke  Jeløy 
 

Anders Hafskjold (2 år) Inger Iren Eriksrud (2 år) Lier 
 

Thomas Lyssand  Anne Grete Berge Hordaland 
 

Bjørn Ystgård (1 år)* Magnus Bredeli (2 år) Trøndelag 
 

Aasmund Kulien  
 

Frode Jarnes Agder 
 

Trond Hodne (2 år) Jostein Eikeskog (2 år) 
 

Jæren 

*Styremedlemmer skal normalt velges for en periode på 2 år. I avd. Trøndelag har 
kandidaten som innehar vervet i dag sagt seg villige til å stille til valg for kun 1 år. 
 

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: Inger Iren Eriksrud (avd. Lier), Magnus Bredeli (avd. 
Trøndelag) og Jostein Eikeskog (avd. Rogaland). Velges for 2 år. 
 

e) Valg av revisor 
Valgkomiteens innstilling: Torbjørn Guddingsmo 

 

f) Valg av valgkomite til neste års valg 
Det skal velges inn kandidater fra avdeling Jeløy, Lier og Jæren. Velges for 2 år. 
Tormod Strand stiller til gjenvalg for avdeling Jeløy, Per Hammerstad stiller til 
gjenvalg for avdeling Lier og Ove Horpestad stiller til gjenvalg for avdeling Jæren, om 
årsmøtet ønsker det. 
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9. Fastsettelse av godtgjørelser 
 
Valgkomiteen foreslår følgende satser for 2015: 
 
Styreleder 
Årlig honorar: kr 10000 
Møtegodtgjørelse:  kr 1500 pr dagsmøte 
 
Styremedlemmer 
Årlig honorar:  kr 2000 
Møtegodtgjørelse:  kr 1500 pr dagsmøte 
 
Kjøregodtgjørelse etter statens satser. Dekning av øvrige reisekostnader etter 
regning. 
 
Revisor: Honorar 3500 kr 
(Årlig honorar som for styremedlemmer + en dags møtegodtgjørelse) 
 
Satsene er uendret fra 2014. 
 
Forslag til vedtak: Årsmøte vedtar de foreslåtte satsene. 
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Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Veksthus 
Siste oppdatering etter navneendring fra Veksthusringen til Norsk 
Landbruksrådgiving Veksthus (NLR Veksthus), vedtatt på årsmøtet mars 2012. 
 

§ 1 Formål 
Norsk Landbruksrådgiving Veksthus, heretter kalt NLR Veksthus, har som formål å 
tilby faglig rådgiving innen planteproduksjon i veksthus. 
 

§ 2 Organisasjon 
NLR Veksthus er en landsdekkende, selvstendig medlemsorganisasjon. 
 
NLR Veksthus skal være medlem av Norsk Landbruksrådgiving. 
 

§ 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 NLR 
Veksthus 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 NLR 
Veksthus sine økonomiske forpliktelser. 
 

§ 5 Arbeidsmåte og organisering 
Arbeidet i NLR veksthus utføres av ansatte rådgivere og ev. administrativt personale. 
Innleid hjelp kan benyttes ved behov. 
 
For å oppfylle formålet er det nødvendig at NLR Veksthus har et godt samarbeid med 
relevante offentlige og private organisasjoner og institusjoner. 
 
NLR Veksthus sitt 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.  
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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. 
  

§ 6 Finansiering 
Finansiering av NLR Veksthus sin 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 
NLR Veksthus 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 
NLR Veksthus. 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. 
 
NLR Veksthus tegnes av leder og ett styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele 
prokura. 
 

  



36 
 

§ 9 Årsmøtet 
Årsmøtet er NLR Veksthus sin 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 NLR Veksthus 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 NLR Veksthus 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: 
NLR Veksthus 
Gjennestadtunet 83 
3160 Stokke 
 

 
 
 

Vi takker våre støttemedlemmer i 2014 
  

Agder Gartnerlag Kekkilä OY, Finland 

AS Blomsterringen engros LOG AS 

Anlegg og utemiljø AS NORGRO AS 

Azelis (Brøste AS), Danmark Primaflor AS 

Bayer Crop Science AS RIJK ZWAAN GMBH, Danmark 

Degernes Torvstrøfabrikk Sigg-plant  

Dryppvanning AS Tjerbo Torvfabrikk AS 

Elceta AS Vekstmiljø AS 

Gartner Teknikk AS Vektek AS 

Gavita Yara Praxair AS 

Jiffy Products int.  

 


