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Oslo, 21. januar 2022
Landbruks- og matminister Sandra Borch

Behov for kompensasjonspakke til pakkerier og lagring i grøntsektoren

Det vises til tidligere kontakt, blant annet møtet den 11. januar der vi fikk redegjøre for status i
næringen og hvordan vi ser for oss 2022.
Norsk Gartnerforbund representerer hele bredden i norsk grøntproduksjon (grønnsaker, frukt, bær,
poteter, blomster, potteplanter, stauder, busker og trær) og favner både frilandsproduksjon og
veksthus.
Den ekstraordinære økningen i kostnader på energi, gjødsel og andre innsatsfaktorer rammer hele
grøntnæringen, og vi vil først takke for at vi får en forsterket kompensasjonsordning på strøm for
veksthusnæringen. Samtidig viser vi til behovet for en tilsvarende støtteordning for deler av
veksthusnæringen som ikke kan bruke strøm, men er avhengig av å bruke gass jfr brev av 19.januar
2022.

Grøntsektoren favner også frilandsproduksjonen. Gårdsbruk som har lagring og pakking har store
utfordringer med ekstreme og uforutsette strømkostnader. Disse faller utenfor ordningene som er
innført. For bedrifter med pakking og kjølelager med et strømforbruk som er flere ganger høyere enn
taket på 20.000 kWh, blir kompensasjonen til landbruket utilstrekkelig.

Vi har nasjonale mål om å øke forbruket av frukt og grønt, og vi har målsettinger for økt
selvforsyning.
I Norge har vi frilandsproduksjon av mange grønnsaker, i tillegg til poteter, frukt og bær. Norsk
sesong er kort, og kun gjennom riktig håndtering, pakking og lagringsforhold kan forbrukerne tilbys
norske produkter på markedet ut over vinteren og våren. Bedrifter som pakker og lagrer har gjort store
investeringer og sikrer at produktene blir behandlet på beste måte frem til de sendes ut i markedet.
For å bevare den gode kvaliteten er lav temperatur og riktig luftfuktighet er viktige premisser.
Tekniske anlegg sørger for rett luftgjennomstrømning mv. Både lagring og pakking er energikrevende,
og strømkostnadene for mange av disse bedriftene er i høst/vinter svært høye. For bedriftene er det
snakk om store og uforutsette merkostnader. Som tidligere gjort rede for, er dette merkostnader som
ikke kan tas ut i markedet med prisøkning til forbruker.
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Norsk produksjon av grønnsaker og frukt er avhengig av optimal pakking og lagring for at vi skal
kunne være i markedet utover høst og vinter. Dette dreier seg om kvalitet og holdbarhet, og redusert
matsvinn. Alternativt vil mye av matressursene måtte kastes og importerte varer vil erstatte norsk mat
Norsk Gartnerforbund ber om at disse på lik linje med veksthus får en kompensasjonsordning, og at
regjeringen setter inn nødvendige grep for å lette den økonomiske krisen bedriftene nå står i.

Norsk Gartnerforbund stiller seg til rådighet for å komme med innspill til hvordan en ordning kan
innrettes. Vi imøteser deres svar på dette, og stiller gjerne i møte for å utdype eller svare på spørsmål.

Med vennlig hilsen,

Per Magnus Berdal
Styreleder

Katrine Røed Meberg
Generalsekretær

