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Gartnerhallen SA

• Samvirkebedrift for produsenter av frukt, bær, grønnsaker og poteter, startet 1930

• 1150 medlemmer – 8 regioner

• Omsetning 2,5 mrd NOK

• 11 ansatte

 Sikrer markedstilgang og gode leveringsavtaler

 Produksjonsplanlegging og markedsbalanse 

 Markedsarbeid for høyest mulig norskandel 

 Sikre kvalitet i produksjon/på produkter

 FoU aktiviteter i hele verdikjeden – Gro-fondet

 Medlemsarbeid, rammebetingelser
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Grøntsektoren

• 12,5 % av produksjonsverdien i norsk landbruk 
(grønnsaker,   frukt, bær og poteter)

• 1,9 % av de totale bevilgningene over Jordbruksavtalen

• Over 90 % av inntektene hentes fra markedet

• 5300 årsverk, over 20.000 sesongarbeidere 

• 2,5 % av produksjonsarealet i Norge
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Grøntsektoren i Norge 

- stort vekstpotensial 

• Norske forbrukere vil ha norske og lokale grøntprodukter 

• Norsk frukt og grønt har gjennomgående høy kvalitet og god smak

• Frukt og grønt er trendy mat - livsstilsendring

• Sunnhet og helse: Handlingsplan for bedre kosthold

• Frukt- og grøntproduksjon: Gunstig klima-avtrykk

• Norskandelen øker: Målrettet arbeid gir resultater



Arealbruk VEST

Hordaland:

14% av Norges fruktareal

Sogn og Fjordane:

2/3 av norsk bringebærproduksjon

Møre og Romsdal: 

50% av norsk industrijordbær

produseres i Norddal , 

Merkevaren Sunndalspotet fra 

Sunndal

Kilde: NIBIO



Noen eksempler på innovasjonsprosjekter



Utvikling i Sogn 



Sogneprosjektet

6 delprosjekter:

1: Analyse av dei naturgjevne tilhøva i fylket

2: Situasjonsanalyse og vurdering av tiltak for frukt- og  grøntvekstar

3: Produsentmiljø

4: Pakkeristruktur, logistikk og distribusjon

5: Kvalitetsikring

6: Potensiale for økologisk produksjon

Total kostnad  4.  mill.



Vi kan doble salget av norske epler
Gartnerhallen og Bama i felles langsiktig prosjekt

• Jakten på nye sorter

• Motivere etablerte og nye produsenter

• Testefelt i Svelvik og Hardanger

• 2014 - Oppstart 2014

• 2017 - Identifisert tre lovende sorter

• 2019 - Utplanting i større felt 

• 2022 - Beslutning om produksjon

• 2030 - Volum i butikk

• 2030 – 2050 - Næringsgrunnlag for produsent





KÅLVEKSTER/BRASSICA 

Hovedmål

Øke kunnskapen om sensorisk og næringsrelatert 

kvalitet i Brassica grønnsaker, innhold av 

assosierte plantestoffer og sammenhengen mellom 

disse. 
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Søtpotet norsk forbruk



Norskproduksjon av søtpotet

2-årig prosjekt GROFONDET

Teste aktuelle sorter

15 da prøveproduksjon 2017

Kommersiell dyrking 2-5 år? 
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Ny teknologi



Men ingenting slår

høyteknologien

i naturen….



Gartnerhallen – dyrker godt liv


