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Søknad om kommunalt tilskudd til Veksthusringen avdeling
Trøndelag for 2012
Veksthusringen er en forsøksring som driver med veiledning overfor veksthusgartnere i Norge. I
alt består Veksthusringen av 6 lokale avdelinger som dekkes opp av 5 rådgivere plassert i
Trøndelag, Hordaland, Rogaland og Vestfold. Vi har også et tett samarbeid med de andre
forsøksringene innen veksthusproduksjon; GaFa i Vestfold og Rennesøy Forsøksring i Rogaland,
blant annet gjennom felles prosjekter.
Rådgiverne skal først og fremst dekke det lokale
området med veksthusrelatert rådgivning til
medlemmene. Medlemsbesøk samt rådgivning via
telefon, faks, e-post og fagmøter utgjør hoveddelen
av arbeidet vårt. I tillegg deltar vi i aktuelle
prosjekter, utgir et innholdsrikt medlemsblad og
legger fortløpende ut nytt aktuelt stoff på vår
hjemmeside.

Produksjon av sommerblomster. Foto Liv Knudtzon

S ret i Veksthusrin en for 2011 ble val t å årsmøte den 10.mars o er satt sammen av:
Torbjørn Guddingsmo, avd. Trøndelag
Anders Hafskjold, avd. Lier
Anne Grete Berge, avd. Hordaland
Trond Hodne, avd. Jæren
Magne Bergerud, avd. Jeløy
Øyvind Grunde, avd. Agder

Veksthusringen har faglig godt samarbeid med Norsk
Gartnerforbund, Bioforsk og Institutt for Plantefag ved
Universitetet for Miljø og Biovitenskap (UMB). Lokalt
samarbeider vi med nærområdets gartnerlag om møter og kurs. . Produksjon av agurk.

Trøndergartnerepå fagtur til Hordaland. Begge foto Gunnar Larsen.

Veksthusringen, avd. Trøndelag har i dag 17 medlemmer fordelt på følgende kommuner:
Frosta(4), Hitra (1), Inderøy(1), Levanger(1), Melhus(1), Overhalla(1), Steinkjer(2), Stjørdal(2),
Trondheim(3), Verdal(1). Tall i parentesene viser samlet antall medlemmer i Veksthusringen i
hver kommune.

Skal norske gartnere kunne opprettholde konkurranseevnen, er det helt nødvendig med
spesialisert rådgivning innen faget. Veksthusringen sin oppgave er i stor grad å yte en slik
nøytral rådgivning, og arbeidet har mye å si for å styrke veksthusmiljøet i Norge.
Medlemmene i Veksthusringen betaler i dag en høy medlemskontingent fra kr 5.350 til kr 13.100
årlig og det er begrensede muligheter til å få flere medlemmer å fordele utgiftene på.
Blomsterprodusentene får ingen støtte over jordbruksavtalen. Veksthusringen får fortsatt noe
støtte over jordbruksavtalen, men denne støtten har for vår del blitt halvert på noen få år. Skal
Veksthusringen kunne opprettholde et høyt aktivitetsnivå, ser vi det som et positivt bidragat
kommunene som får skatteinntekter fra gartneriene og fra de ansatte, også yter litt støtte.
Veksthusringen, avd. Trøndelag søker derfor om kommunalt tilskudd på kr 2.000 for hvert
medlem i hver enkelt kommune. 1 medlem i Levanger kr. 2.000.Levanger kommune sitt medlem i Veksthusringen er:
Wikdahl gartneri

Veksthusnæringen er en viktig landbruksnæring for kommunen. De gartneriene som kke er
medlemmer hos oss, får også informasjon fra prosjekter vi deltar i —og kan delta på kurs vi er
medarrangører på
Skulle det være spørsmål i forbindelse med søknaden, kan disse rettes til rådgiver. Årsraelding
og regnskap for inneværende år ettersendes ved forespørsel. Vi ser fram til en positiv behandling
av søknaden!
Tilskudd kan sendes til kontonummer 1080 18 01310.
Med vennlig hilsen,
V
Torbjørn GuddingsmoStyreleder
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