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 Norsk gartneri- og hagebruksnæring står 
for en betydelig del av verdiskapningen i 
norsk landbruk. Norsk natur byr på 
muligheter for rent vann og ren energi,  
Tollvernet er under stadig press, og det er 
viktig å beholde det på dagens nivå. Det er 
mange utfordringer innen skatt- og 
avgiftspolitikken. Jordvern og 
reguleringssaker er også tema som har 
betydning for næringen.  
 

NGF har mange konstruktive forslag til deg 
som politiker om hvordan norsk 
produksjon kan ivaretas.  

 
Norsk gartneri- og hagebruksnæring er 
virksom i hele landet, og det er viktig å 
arbeide for å beholde de politiske vilkår og 
gode rammebetingelser som gjør dette 
mulig. Mange tusen arbeidsplasser både 
primært og sekundert henger sammen med 
gartneri- og hagebruksproduksjonene. 
 
For at veksthusproduksjonen og annen 
produksjon av prydvekster skal kunne 
utvikle seg er det viktig at denne sektoren 
har samme rammebetingelser som resten av 
jordbruket.  

 

 

  
Gartneri- og hagebruksnæringen jobber 
miljø- og energibevisst både i de enkelte 
bedrifter og sammen som næring. Tiltak 
for å begrense og effektivisere energibruk, 
og å konvertere til fornybare energikilder, 
er gjort mulig gjennom iherdig innsats for 
næringen og gjennom støtte fra 
jordbruksoppgjøret til energirådgivning.  
 

På tross av økt produksjon har 
veksthusnæringen de siste 15 årene 
halvert CO -utslippet. Norsk 
Gartnerforbund og produsentene har 
høstet mye ros for energiarbeidet.  



  
 
Norsk produksjon er blant de reneste i 
verden, og biologisk bekjemping 
benyttes i stor grad i all norsk gartneri- 
og hagebruksproduksjon. Dette fører til 
svært lite bruk av kjemiske 
plantevernmidler. Samtidig er 
klimaregulering, bruk av lys og riktig 
næringstilsetning viktige kriterier for at 
norske produkter har topp kvalitet. 
Norske grønnsaker, frukt, bær, blomster 
og planter er trygge og gode valg for 
forbruker. 
 

 
 
Gartnernæringen går foran i det grønne 
skiftet. Norsk gartneri- og hagebruksnæring er 
en verdifull del av landbruket og samfunnet 
forøvrig. Norsk gartneri- og hagebruksnæring 
er avgjørende viktig for matsikkerheten i 
landet, ingen kan levere mat så fort som 
veksthusene, om en krisesituasjon skulle 
oppstå. 
 
Tollvern og markedstilgang er viktig for å 
opprettholde og øke norsk produksjon.  

  
 

 
 

  
 
Å kunne velge egnede planter for norske 
forhold er av avgjørende betydning for å 
lykkes med beplantningen i parker, 
anlegg og hager. Norskproduserte 
planter er valgt ut for å tåle det spesielle 
klimaet vi har, og før de selges vil de 
allerede ha prøvd seg på flere vintre i 
planteskolen.  
Det tar mange år å produsere 
planteskoleplanter, og næringen er 
avhengig av gode og forutsigbare 
rammer for å fortsette med å lage 
planter av topp kvalitet.  



 

Norsk Gartnerforbund (NGF) er den fremste organisasjonen for 
gartneri- og hagebruksnæringen i Norge. NGF er det viktigste 
talerøret overfor myndighetene, og den beste faglig og 
næringspolitisk organisasjon spesielt for gartneri- 
hagebrukeprodusentene. 
 

 

Vi ønsker politikere som ønsker og jobber for et fortsatt sterkt 
gartneri- og hagebruk. 

Sunne og bærekraftige grønnsaker, frukt og bær, blomster, 
prydplanter og trær kommer fra dyktige, profesjonelle gartnere. 

 
Viktige tema ved valget: 

 Stimulerende skatte- og avgiftspolitikk 
 Velfungerende importvern  
 Likeverdige konkurransevilkår 
 Bedre investeringsordninger 
 Enklere byråkrati 
 Nasjonal og framtidsrettet forskning 
 Styrket jordvern og bruk av naturressurser 
 Økt markedstilgang 
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