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HØRING — NOU 2011: 4 "MAT, MAKT OG AVMAKT — OM STYRKEFORHOLDENE I
VERDIKJEDEN FOR MAT"

Vi viser til informasjon på
htt ://vvvyrw.re 'erin en.no/nb/de Arnd/dokfhorin er/horin sdokumenter/2011/horin -av-nou-
2011-4-mat-makt-oo-avmakt-.html?id=651390. Gartnerhallen står ikke på listen over
høringsinstanser, men ønsker likevel å komme med høringsuttalelse.

Gartnerhallen SA er i dag Norges største produsentorganisasjon for frukt, bær, grønnsaker og potet
med en årlig omsetning på ca. 1,5 milliard kroner til store aktører innen industri, distribusjon og
handel i Norge. Dette gir markedsinntekter til vel 1200 grøntprodusenter i alle produksjonsområdene i
landet. Gartnerhallen har sitt hovedfokus på å organisere yrkesdyrkere til samarbeid om produksjon,
markeds- og utviklingsarbeid, og å sikre medlemmene best mulig markedsadgang for poteter,
grønnsaker, frukt og bær.

Gartnerhallen mener utredningen gir en god beskrivelse av vår verdikjede (vedlegg 3). Det er
imidlertid behov for noen pressiseringer:

I innledningen refereres andeler norsk produksjon i 2009. Andelen norsk produksjon av potet angis til
82 %. Dette er andelen matpoteter. Dersom en inkluderer poteter til sous vide, som er i vekst, er
andelen kun 76 %. Tilsvarende andel for 2010 gikk helt ned til 57 %.

På side 15 beskrives etableringen av GRO Industrier. Her har det kommet inn et par feil. GRO
Industrier ble etablert av GRO AS i 1998 ved at Gartnerahllens tidligere industridivisjon ble overført
fra GRO AS til GRO Industrier AS.

I punkt 3.1, Støtte til norsk produksjon, vil vi bemerke at jordbruksstøtten i hovedsak er støtte via
importvernet og i mindre grad via budsjettstøtte. Vi vil også presisere at det er tollbeskyttelse på en
del produkter som ikke har målpriser.

I rapportens kapittel 4.1.2 beskrives forbrukerinformasjon. I vår del av verdikjeden (norsk
produksjon) stiller kjedene krav om datomerking av pakkedato. Tilsvarende krav om merking på
tilsvarende importerte varer ser ikke ut til å gjelde.
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1 rapportens kapittel 6.5.1 i punktet "Forhandlinger og innovasjon" pekes det på at småskala
produsenter står for innovasjon i varekategorien. Gartnerhal len vil legge til at storskala produsenter
og produsentsammenslutninger står bak en stor del av innovasjonen i verdikjeden.

Gartnerhallen støtter utvalgets flertall i forslag til tiltak (fra side 119). Utvalget peker i rapporten på at
det er behov for tiltak i grøntsektoren. 1 utvalgets forslag til tiltak er det ikke angitt spesifikke tiltak
for sektoren. 1 verdikjeden for frukt og grønt kjennetegnes styrkeforholdene med svært sterke kjeder
og relativt sett svake produsentledd. Gartnerhallen mener derfor det vil være viktig med tiltak som
styrker produsentorganisasjonene i sektoren og samarbeidet mellom disse.

Med vennlig hilsen
for Gartnerhallen SA

t Foss
Daglig leder
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