
ØKOBØNDER SØKES 

ØKOLOGISK LANDBRUK – NOE FOR DEG? 

 
Salget av økologisk mat øker - som aldri før, samtidig som norsk økologisk 

produksjon synker. Må vi importere den økologiske maten? Eller kan vi gjennom felles 

satsing bygge opp en produksjon av økologisk mat på norske ressurser? Bli med på 

seminar om muligheter og utfordringer innen økologisk produksjon. 

 

 

Sted:  Quality Hotel Alexandra, Molde 

Tid:    Torsdag 17. november kl 11:00 – 15:00 (kaffe og noe å bite i fra klokka 10:30) 
 

Møteleder: Aina Bartmann 

 Velkommen v/ landbruksdirektør Frank Madsøy 

 

 Kort om Landbrukets ØKOLØFT v/Aina Bartmann, prosjektleder  

 

 Hvorfor ønsker vi økt satsing på økologisk produksjon? 

- Birte Usland, styremedlem Norges Bondelag 

- Stein Brubekk, fylkesleder i Møre og Romsdal Bonde og Småbrukarlag 

 

 To økologiske produsenter forteller om praktiske erfaringer fra egen gård: 

 

Inspirasjonsbonde 1 -  Jens Edvard Kase fra Rygge i Østfold 

Økologisk gulrot er vinneren 
Vi så det var et marked for økologisk drift, forteller 

Jens. Og det er utfordrende, men moro. Økologisk 

gulrot er nemlig vinneren. Målet til regjeringen er at 

15 % av salget er økologisk, og i Norge klarer 

gulroten det alene. 

Tre økobønder i Rygge samarbeider om husdyr og 

planteproduksjon. Per Boe Guren, Jens Edvard 

Kase og Stig Gammelsrød har funnet en 

samarbeidsnøkkel som fremmer et godt faglig, 

økonomisk og sosialt fellesskap. De tre produserer 

grønnsaker, grovfôr, fôrkorn, poteter og melk i et 

omfattende samarbeid, der melkeproduksjonen til        

samdrifta Ryggemelk DA er «motoren» i det 

økologiske opplegget. Alle bidrar med areal, 

arbeidskraft, maskiner og ikke minst ulik kunnskap og erfaring fra alle sider av drifta.  

Gulrot- og potetbonde i Rygge, Jens Edvard Kase (t.h) 

sammen med kollega Stig Gammelsrød.                 

Foto: Dag Øyvind Olsen/Newswire 



 

Inspirasjonsbonde 2 – Turid Haga Vange fra Vik i Sogn 

Avlingene er like store uten kunstgjødsel 

Da Turid overtok garden etter foreldrene i 2013 
hadde den vært drevet økologisk i over 20 år. Det 
var ingen grunn til å legge om til konvensjonelt når 
driftsopplegget fungerer så godt som det gjør, 
forteller hun. Avlingene er like store uten 
kunstgjødsel og med små barn på garden er det 
positivt å slippe å sprøyte.  

Vange Gard i Vik i Sogn har melkekvote på 300 

tonn og drifta er basert på 42 melkekyr og 16 til 20      

slakteokser. De slår ca. 400 dekar med gras som 

blir til fôr i tårnsilo, rundball og om lag 30 tonn 

tørrhøy.  
 

 LUNSJ MED LOKAL MAT     

 

 Spørsmål og kommentarer       

                                                      

 2 minutters orienteringer fra:                                         

- TINE  

- Nortura  

- Felleskjøpet  

- Debio  

- Norsk Landbruksrådgivning 

- NORSØK 

 

 Rundebordssamtaler - deltakerne vil rullere og møte alle innlederne              

 

 Spørsmål og kommentarer  

 

 Oppsummering og vel hjem 

Turid Haga Vange, melkeprodusent i Vik i Sogn. Foto: Privat 


