
KONTIGENTINFORMASJON 2018 

Er du i feil arealgrup-

pe ber vi deg straks 

ta kontakt slik at det-

te kan rettes. 

John-Anders Strande 

Daglig leder 

Fagdager 

• Lokalt faglig miljø 

• Dra nytte av andres 

erfaringer 

• Diskuter løsninger 

• Se muligheter 

 

Markdager er en viktig faglig og sosial arena. Foto: K.H. Hals 2016 

Kjære medlem! 
Vi vil med dette gi informasjon om medlemskap i Norsk Juletre for 2018.  

Årsmøtet  vedtok å holde kontingentrammen uforandret for 2018 og styret har ikke 

endringer i satsene, som du kan se på side 2.  

Ordningen med intromedlemskap og familiemedlemskap, som begge er viktige for 

rekrutteringen til næringa, videreføres. Som ledd i satsing på rekruttering vil alle 

nye medlemmer i 2018 få medlemskapettil intromedlemskapspris og hele beløpet 

går til det respektive lokallaget for å skape grunnlag for økt aktivitet lokalt! 

Juletre- og pyntegrøntnæringen er liten og det er viktig for oss som organisasjon å 

romme alle, slik at vi sammen kan jobbe med både næringspolitiske spørsmål 

samt forskning og utviklingsarbeid.  

Av: John-Anders Strande Januar 2018 



Inkludert i medlemskapet 

For de arealbaserte medlemskapene er følgende inkludert i konting-
enten. Andre tjenester, som beskrevet på neste side, faktureres etter 
bruk. 

• Telefon og e-postoppfølging om faglige spørsmål 

Rådgiving i kontortid både fra rådgivere og daglig leder.  

• Faglig oppdatering 

- Medlemsbladet «Den grønne gren» på mail 

- «Dyrkingsveiledning» konkrete faglige råd på mail 

- To lokale markvandringer/fagdager 

- Tilgang til de lukkede sidene på websiden 

• Bruk av Off-label godkjente plantevernmidler 

Gjennom medlemskapet kan du lovlig benytte en rekke kjemiske produkter 

som ikke-medlemmer ikke kan. 

• Forskning og utvikling 

Norsk Juletre gjennomfører en rekke store utviklingsprosjekt i samarbeid med 

viktige nasjonale og internasjonale institusjoner. Les mer om dette på side 3.  

• Næringspolitikk 

• Rabattavtaler 

10% rabatt på kjøp av produksjonsutstyr hos Dansk skovudstyr. 

 

 

Kontingentsatser  
Intromedlemskap  kr. 1.000,- 

(2 år med redusert pris for oppstart-

ende medlemmer uten salgbare trær)  

0-5 da   kr. 1.600 

5-15 da  kr. 2.300 

15-30 da  kr. 3.300 

30-100 da  kr. 4.600 

>100 da  kr. 6.200 

Familiemedlemskap  Gratis 

(for eldre eller yngre generasjon når 

eier er hovedmedlem) 

Støttemedlemskap  kr. 1.500,- 

(For organisasjoner eller bedrifter 

tilknyttet juletrenæringen) 

Alle priser er uten mva. 

Husk at medlemskontingenten kan 

utgiftsføres! 

Off-label gir medlemmer en fordel! 

Ikke alt er like lett å lese seg til. Markdager er kunnskap i praksis!  



Forskning og 
utvikling 

Norsk Juletre har løpende 

prosjekter for å utvikle ny 

kunnskap.  

Vi jobber også med mar-

kedet for juletrær og med 

å fremme bruken av det 

naturlige treet. Ett av tilta-

kene her er å arrangere 

«Norges flotteste juletre». 

Vi samarbeider tett med 

NIBIO og Skogfrøverket 

slik at felles forståelse av 

utfordringer og den sam-

lede forskningsinnsatsen 

skal gi mest nytte for hver 

krone, til fordel for hele 

næringen! 

 

Faglitteratur 

og kurs 

På vår hjemmeside, 

www.norskjuletre.no, fin-

ner du en oversikt over 

tilgjengelig faglitteratur. 

Foruten en grunnleggen-

de bok om juletreproduk-

sjon har vi et eget faghef-

te for dyrking av fjelledel-

gran. Vi har også fagbok 

om sjukdommer og ska-

degjørere. 

Vi samarbeider med 

Skogkurs om både nett-

kurs og nybegynnerkurs. 

Vi har nettkurs i forming 

og toppskuddregulering 

med videodemonstrasjon 

av teknikker. Kurset fin-

ner du hos 

www.skogkurs.no 

«Norges flotteste juletre» er en del av arbeidet med å fremme det naturlige treet. 

Andre tjenester  
• Driftsplan 

Driftsplaner lages av våre rådgivere og er grunnlag for blant annet støtte fra 

Innovasjon Norge i fylker som gir slik støtte.  

• Jord– og nåleprøver 

Gjennom direkte avtale med Eurofins sikrer vi effektiv behandling av prøver 

og tilbake får du en anbefaling på gjødsling av feltet. 

• Utrykkningsbesøk 

Noen ganger haster det å få svar. Dette kan være en sjukdom som er iferd 

med å spre seg. I slike tilfeller kan det bli dyrt å ikke vite hva problemet er. 

• Kurs 

Bygg opp kunnskapen! Den som tror han er ferdig utlært er ikke utlært, men 

ferdig. Kurs arrangeres over hele landet og planlegges av lokallaget. 

• Fagturer 

Bli med å diskuter fag i en sosial atmosfære. Sist var vi i Canada. Neste tur 

planlegges til Island om det er nok interesse.  

• Merkelapper 

Vi selger Fjordtree og Norsk fjelledelgran merkelapper. Fra salget settes kr.1/

lapp av til arbeidet med å fremme det naturlige treet. 



Informasjon 

Informasjonsarbeidet til 

både medlemmer og 

samfunnet er viktig.  

For medlemmer er disku-

sjonsforumet på 

«Facebook» mye brukt 

Her kommer bilder av 

problemer og forslag til 

løsning fra både andre 

produsenter og rådgiver. 

Alle kan følge Norsk Jule-

tre på Twitter og Face-

book hvor vi deler nyheter 

om næring og marked.  

Næringspolitikk 
I likhet med forskning og utviklingsarbeid er næringspolitisk arbeid viktig for næ-

ringen. Næringens rammebetingelser omfatter både medlemmer så vel som 

andre. 

Norsk Juletre samarbeider med offentlige instanser for å finne løsninger som letter 

arbeidet til produsentene. Vi støtter også produsenter i møte med offentlig forvalt-

ning.  

 

Trendundersøkelsen som Bygdeforskning gjennomførte i 2016 viser at produsenter som tar i bruk rådgiving i 

større grad enn andre opplever at økonomien i landbruket blir bedre. Vi er her for deg, bruk oss! 

Gorden Håland,  

rådgiver juletre. 

gorden.haaland@norskjuletre.no 

John-Anders Strande,  

daglig leder. 

john-anders.strande@norskjuletre.no 

Kontakt oss! 


