
      
 

 

Årsrapport for 2010 

 
Foregangsfylke:Økologisk grønnsakproduksjon  

Dato: februar 2011 
 

 

Hovedmål/delmål/  

delprosjekt/ tiltak 1) 

Oppnådde resultater i 2010 
2)

 

 

Hovedmål i prosjektet: 

 

Økologisk produksjon på 15 % av 

arealet i Vestfold, Buskerud, Telemark 

og Østfold innen 2015 

 

 

b) Kort vurdering av resultatoppnåelse så langt i prosjektet: 

Økogrønt 2010  samarbeidet med FF i 2010 uten finansiering: 

Målsetning ved start av prosjektet Økogrønt 2010 var å øke arealet 

med økologiske grønnsaker fra ca 2000 dekar i 2007 til 3000 daa i 

løpet av 2010. 

Arealet har økt fra 1283 daa i 2006 til 1929 daa i 2007 og til 2650 

daa i 2009, dvs. mer enn en dobling av arealet på tre år (Kilde: 

Statens landbruksforvaltning - søknad om produksjonstilskudd) 

Foregangsfylke: 

I 2010: 1186 daa i Vestfold, Telemark, Buskerud og  Østfold som er 

kjerneområdet i Foregangsfylkearbeidet.  

Mål for 2015 er 4350 daa i kjerneområdet.  

Svak økning i areal skyldesmangel på forutsigbarhet og sviktende 

salg for enkelte kulturer.  Grunnlag for økt salg i 2011 er lagt 

gjennom arbeid med off. innkjøp i 2010 og kundekontakter i 

markedet, spesielt Gartnerhallen og Bama/Norgesgruppen.  

 

Delmål 1. Produksjon 

 

Målepunkt(er) for 2010: 

 

Antall gårdsbesøk 

Økt grønnsakproduksjon 

Økt kunnskap blant produsenter og 

rådgivere  

 

 

a) Gjennomførte aktiviteter: 

    Rådgivning/info til produsent-miljøet: 

 

8 gårdsbesøk.Hovedfokus på ugrasbekjempelse, utvikling av ny 

brenner teknikk som er i drift fra mai med gode 

resultater.Videreføres i 2011. 

Tilpassing av ”falsk såbed” under norske forhold,utprøving på en 

gård med varierende suksess, men innsamling av mye erfaring. 

Innsamling av utenlandsk erfaring (NL, DK, GB) med ny 

generasjon ugras robot.  

Utprøving av nye typer oppalsjord og ny organisk gjødsel i oppal i 

2 bedrifter (delvis i samarbeid med Veksthusringen). Store 

forbedringer og suksess med OPF (Organic Plant Feed), men noe 

må forbedres i 2011.  

Hovedfokus var ikke omleggingsrådgiving i 2010 (p.g.a. marked). 

Har valgt å satse på etablerte grønnsakprodusenter for å forbedre 

produksjonen hos disse. Viktig mål er å heve kunnskap om 

grønngjødsling. 2 produsenter har svært gode resultater og trenger 

derfor mindre handelsgjødsel. Godt samarbeid med Buskerud FF. 

(Rådgivingsaktivitet utover dette er omtalt i Økogrønt 2010 

prosjektet og går ikke inn i rapporten her) 

 Nettverks- og kompetanseutvikling (rådgivn.app og 

prod.miljø): 
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Deltatt på 5 fagmøter, 3 arrangementer og 3 fagturer. En fagtur til 

Finland med norske grønnsakrådgivere, en fagtur til Tyskland for å 

lære fra flinke produsenter som har mye erfaring med falsk såbed, 

en tur til Danmark for å bygge opp kompetanse rundt oppalsplante 

produksjon. 

2 møter med markedsaktører har vist at det er mer behov for 

utveksling i 2011. 

2 møter med fagkoordinator grønnsaker i NLR. 

1 møte med alle grønnsaker og veksthusveiledere fra Vestfold, 

Buskerud, Akershus og Østfold til informasjon om FF, prosjektet og 

planlegging til 2011 

 

Innspill – regelverket: 

 

Mattilsynet la ut til høring i 2010et forslag til regelverkstilpassing i 

regelverk for gjødsling av oppalsplanter. Prosjektet og 

Veksthusringen har bidratt til en faglig forankring. Saken er i 

behandling hos myndighetene og er avsluttet for prosjektet. 

Innenfor hele det økologiske grønnsakmiljø var det usikkerhet om 

håndtering av regelverket for bruk av organisk gjødsel fra 

konvensjonell opprinnelse. Det er videreformidlet dette til Debio og 

regelverksutvalget. Saken er imidlertid presist definert og er 

avsluttet for prosjektet. 

For tiden skaper implementeringsprosess av EU-889 en del 

usikkerhet i bransjen. Spesielt endringer i forhåndsgodkjenning av 

driftsmidler og driftsmiddelgodkjenning har stor betydning for 

hagebruk. 

Debio og NLR sine kontaktmøter er viktig i denne sammenheng. 

 

b) Kort vurdering av resultatoppnåelsen: 

 

- Oppfølging av nye produsenter i Lier har gitt gode resultater, bla  

økt kunnskap om gjødsling både iveksthus og på friland. 

- God oppfølging av produsentene i Vestfold og Lier.  

- Opprettet nettverk av veiledere i kjerneområdet med plan 

for videre arbeid. Nettverk og kjennskap til arbeid i EU har 

vært og er verdifullt for produsentmiljøet. 

 

Delmål 2. Helkjede 

 

 

Målepunkt(er) for 2010: 

- Kontakte og motivere markedsaktører 

for økt salg, prosessorientert og 

nettverksbasert arbeidsmetode 

- Etablere helkjedeavtale 

- Offentlige innkjøp 

 

 

 

a) Gjennomførte aktiviteter: 

Kjøp av konsulenttjenester: 

 

- Roll-ups produsert til messer og lignende, med 

grønnsakfokus. - Sesongkalender for grønnsaker, frukt og 

bær utarbeidet for å sikre kjennskap til norsk sesong. Vi 

opplever at markedet fokuserer på import når norsk vare er 

tilgjengelig  

- Seminar offentlig innkjøp for storhusholdningsaktører i 

fylket.  

- Testing og utprøving av kutta økogrønnsaker, innkjøpt 

tjeneste fra Nofima Mat. 

 

Studieturer og messer: 
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Biofach 2010 med storhusholdning – se på hva som finnes av kutta 

grønnsaker, møter med økologinettverk. Profilering av produkter 

mot kunder, kompetanseheving 

 

Helkjedeavtaler: 

Før vi kunne starte med helkjedeavtale, måtte prosjektet bruke tid 

på Off. innkjøp (BTV/VOIS/GKI) Innkjøpsavtalene som lå til grunn 

frem til ut 2010, tok ikke hensyn til annet enn pris. Gjennom flere 

møter i brukerutvalg og møter med innkjøpssjefer ser det ut til å 

løsne. Anbudsfrist for ny avtale på mat går ut 15.2 2011. Deretter 

kan det åpne seg nye muligheter for økologisk mat i kantiner, 

barnehager, sykehjem osv. 

 

- Mange timer medgått til å lage helkjedeavtale ”Kutta økologiske 

grønnsaker. En grønnsakprodusent, en produsent som 

videreforedler og distributør/salgsledd. Produktserien ble lansert 14 

september 2010.  

- Påbegynt arbeid mot Choice med ønske om ”sertifisering” av 

ansatte. Mulig helkjedeavtale? 

- Oppstart av samarbeid med Sykehuset i Vestfold, Pilot på 

økologiske grønnsaker. Mulig helkjedeavtale? 

 

Opplæring m.m.  

For butikkansatte:- Demo i butikk 10 ganger a 6 timer, utført av 

PA/PL med grøntansvarlige og salgskonsulenter i Bama. 

- Demo i samarbeid med Oikos. Grøntansvarlige fulgt opp. 

 

For storhusholdning (se også kjøp av konsulenttjenester): 

- Markedssjef hos Skovly Storkjøkken bruker mye av sin tid for å 

selge inn økoprodukter i markedet. 

- Kompetanseheving (kurs) og innsalg mot Choice.  

- Profilmateriell til kutta grønnsaker utarbeidet. 

 

b) Kort vurdering av resultatoppnåelsen: 

Økologi har kommet inn i kravspesifikasjonen til off. innkjøp  

Etter ½-års arbeid er det laget en ny produktserie med økologiske 

kutta grønnsaker, etterspurt i markedet. 

Underskrevet helkjedeavtale, også hos markedsaktør og mottatt 

tilskudd for dette!! 

Fått god respons på demo i butikk fra butikkansatte og 

grøntansvarlige. Fortsetter i 2011. 

Godt fornøyd med måloppnåelsen. 

 

 

 

 

  

  

 

Formidling og kunnskapsoverføring 

fra arbeidet  

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Gjennomførte aktiviteter: 
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1. Produksjon: 

Innsamling av kunnskap om falsk såbed og utstyr fra hele Norden 

og Tyskland, videre formidling til produsenter. Tilpassing av ”falsk 

såbed” på norske forhold. (også  sammen med konv. 

grønnsakrådgiver). Vanskelig å formidle til produsenter, fordi det 

ikke umiddelbart er synlig økonomisk resultat. Feil bruk gir 

inntrykk av at det ikke fungerer. Her står vi i Norge fortsatt på 

startstreken. 

Etablert et godt samarbeid mellom konvensjonelle 

grønnsakrådgivere rundt Oslofjorden der FF prosjektleder er fast 

etablert. Bruker hverandres kunnskap, økende interesse av 

overføring fra enkelte økologisk tiltak til konvensjonelle 

produsenter. 

Tiltak som sørger for at kunnskap som ligger på ulike nettsteder og 

som kommer fra parallelle prosjekter (Økogrønt 2010) blir brukt og 

utviklingsarbeidet bygger videre på dette. 

 

2. Helkjedearbeid: 

 

Formidling av ny produktserie/markedsføring Økologiske 

kutta grønnsaker er gjort på følgende steder/medier: 

 

Klimakonferansen 2010 

Markedsaktørenes Økodag, Kulinarisk Institutt 

Matstreif 

Dagligvarehandelen 

Tønsberg Blad 

Vestfold Blad 

Østlandsposten 

Kjøkkenskriveren 

Fylkesmannens nettside 

Oikos nettside  

Grønt Fagsenter 

www.Økologisk.no  

 

Foregangsfylke økologisk grønnsakproduskjon er også omtalt 

på www.fylkesmannen.no/vestfold, i Fylkesnytt fra Vestfold 

(LMD), www.oikos.no, www.økologisk .no 

 

Innspill sendt til Matkjedeutvalget, ang grøntsektoren. 

 
c) Kort vurdering av resultatoppnåelsen: 

 

-Vi har fått mye og god respons i markedet.  

-Samarbeid mellom veiledere i geografisk kjerneområdet også på 

informasjon. 

PL har holdt flere foredrag om Foregangsfylkearbeidet: 

 

Mat som medisin 

Storhusholdningsseminar 

Rotary 

Historielag 

http://www.økologisk.no/
http://www.fylkesmannen.no/vestfold
http://www.oikos.no/
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Økokonferanse i Oslo og Telemark, initiert av 

økoansvarlige i Økoviken 

Offentlige innkjøp, BTV 

Choice Vestfold 

12-Kommunesamarbeidet i Vestfold, virksomhetsledere i 

kommunene 

 

Markedsarbeidet har startet med offentlige innkjøp, siden dette var 

en flaskehals. Deretter har vi benyttet nettverk og kontakter i 

Gartnerhallen-Bama-Norgesgruppen for å øke salget der. Prosjektet 

har hatt stort fokus på HORECA, siden Karsten Skovly Storkjøkken 

har vært så engasjert.  

Vi synes resultatene kommer raskere når vi starter der vi har 

nettverk og kontakter, deretter vil vi følge opp Coop og Ica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samarbeidspartnere (andre foregangsfylker, andre prosjekter, rådgivingstjeneste osv 
3)

): 

 

- FF Frukt og bær – samarbeid med Frøydis i Sogn og Fjordane og Hordaland om marked 

- Vi hadde felles stand på Matstreif i FF regi 

- FF Buskerud – delprosjekt 1 Økologisk Produksjon v/Thomas Holz har hatt stort utbytte av 

samarbeid med Øystein Haugerud 

- Oikos – samarbeid om butikkdemo 

- Oikos – gitt innspill til bruk av frukt og grønt til håndball EM 

- Grüne Woche – Økologiske grønnsaker på Oslofjordstand 

 

Under beskrives tiltak/oppfølging av samarbeidspartnere som beskrevet i Prosjektplanen: 

 

- Gartnerhallen:    2 møter, derav 1 møte om produksjonsplanlegging og salg av økotomat 

- Bama Industri:   Avventer  

- Bama Trading:   2 møter, 1 møte om mobilisering,1 møte om konkret produsent og salg  

- Bama Storkjøkken: Deltatt på Storhusholdningskonferanse, hyppig kontakt med underavdeling 

for salg til HORECA (Karsten Skovly Storkjøkken AS) 

- Norgesgruppen:   1 møte med Pål Westby, kategoriansvarlig for frukt og grønt, forankring av 

butikkaktiviteter i FF regi, mail og telefonkontakt for avklaringer og nye produkter 

- Rema 1000: Avventer 

- Skovly Storkjøkken Vestfold: Svært godt samarbeid, Markedssjefen gjør en stor innsats for 

Foregansgsfylket og har satset på økologisk F&G, prosjekteier i Helkjedeavtale. Gjennom 

Skovly ble det delt ut 150 sesongkalendere til kunder (HORECA). 

- Grøntansvarlige i Meny-systemet: Oppfølging av grøntansvarlige gjennom Bama-konsulenter, 

hyppig telefonkontakt. Bama-konsulentene delte ut 300 sesongkalendere fordelt på Meny-

butikkene i Vestfold. 

- Nordgrønt BA: Avventer 

- Coop: Opprettet kontakt med Knut Lutnæs, miljøansvarlig i Coop 

- Nordgrønt BA: Avventer med Coop  

- Ica: Avventer 
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- Øko-kompaniet: 1 møte 

- Findus Norge: Samtaler med fagsjef grønnsaker 

- Helsekost: Avventer 

- Økern Torghall: På besøk i august 2010 og så i hallen og på torget. Deltok på prismøtet. 

- Choice – kjeden: 1 møte med direktører i Tønsberg. Jobber videre med eget opplegg her.  

- Norges Gartnerforbund og GrøntProdusentenes Samarbeidsråd GPS: Kontaktet 

- Vestfold Bondelag: Er observatør i referansegruppe grønt og får også PR hjelp  

- Vestfold Bonde- og Småbrukarlag: Ikke kontaktet 

- Oikos: 2. møter og løpende kontakt (Kristina) 

- Bondens Marked: Kontakt med markedsleder  

- Produsentnettverk: Kontakt med medlemmer i VestfoldMat BA 

- Statlige, fylkeskommunale og kommunale innkjøpsansvarlige: VOIS (Vestfold) deltatt på 2 

møter og løpende kontakt med innkjøpssjef, BTV (Buskerud Telemark Vestfold) deltatt på 3 

møter i brukerutvalg sammen med Grenland Kommunale Innkjøp.  
 

 

 

Andre prosjekter initiert av Foregangsfylke: 

 

Via Innovasjon Norge: Tilskudd til omlegging og ny produksjon i veksthus (Urter, øko), salgsoppfølging 

Via Handlingsplan økologisk landbruk i Vestfold: 150.000 kr til ”Digitalisering av økologiske arealer og 

karensarealer i Vestfold” 

Via BU Fylkesmannen:  

- Kolonihagen/Maaemo: 75.000 kr. Økologisk gourmetrestaurant. Profilering av Vestfoldprodukter. 

- GA-FA Vestfold: 70.000 til gulrotsuger, kobling til Økogrønt og Thomas Holz 

- Thor Heyerdahl vid. skole: 10.000 kr. Elevkonkurranse under Østlandsmesterskapet. Kun økologisk mat ble 

benyttet i årets konkurranse. 

 

 

Kort om samarbeidsform (i referansegrupper, på arrangementer, osv.): 

Prosjektstyret fungerer som et styre, med 2 møter pr år. Det skrives referat. 

Referansegruppene har ikke faste møter, men møter etter behov og med ulik sammensetning. 

Forsøksringsamarbeid i kjerneområdet er etablert.  

 

 

Nettverk: Se samarbeidsparter over. 

 
 

Erfaringer med organiseringen av arbeidet i 2010: 

 

Samarbeidet med NLR Østafjells og Thomas Holz fungerer svært godt. Det er vanskelig å koble sammen 

produksjon og marked og påvirke markedsaktørene til god produksjonsplanlegging. 

Vi ønsker oss fortsatt tall for omsatt volum grønnsaker av norsk opprinnelse i kr og kg. 

Det er også ønskelig å ha en felles informasjonsportal for Foregangsfylkene, der vi kan legge ut nyheter, 

rapporter og lignende. 

 

Samarbeidet med Skovly har vært svært bra. De har tatt oppgaven seriøst og står på for økologisk. 

HSH har ikke deltatt på mer enn 1 prosjektstyremøte pga av permisjon for representant, og har derfor  ikke 

fått noen konkrete resultater av samarbeidet ennå. Vi ser frem til økt engasjement i 2011. 
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Annen informasjon om aktivitetene/ prosjektet i 2010 
4)

: 

 

 

 

 

 

 

Veiledning til malen 

1) Hovedmål/ delmål/ delprosjekt/tiltak  

Beskriv i venstrekolonnen i hovedmål/ delmål/ delprosjekter /tiltak, slik dette er framstilt i prosjektplanen/arbeidsplan for 

prosjektet. Angi det som har vært målepunkter/ arbeidsmål/ aktivitetsmål for 2010, evt. hvor langt en ønsket å komme i 2010 i 

forhold til mål/målepunkter som er satt opp for større deler av prosjektperioden. 

2) Oppnådde resultater i 2010  

Gi en kort beskrivelse av; 

a) Gjennomførte aktiviteter i 2010 (type tiltak og antallet – hvis mulig) for hvert av delprosjektene/delmål/tiltak og for 

formidling/kunnskapsoverføring (jfr. nest siste rad) og  

b) Kort vurdering av resultatoppnåelsen i 2010, dvs. om en fikk gjennomført det som var planlagt. Kommenter dersom tiltak 

ikke er gjennomført på tiltenkt måte, eller ikke er i henhold til intensjonen og planene i begynnelsen av året.  

Bygg på/kopier rader nedover slik at det passer med strukturen i prosjektet. 

3) Samarbeidspartnere  

Beskriv samarbeidspartnere, samarbeidsform, og gi en kort vurdering av om arbeidsdelingen i prosjektet har fungert som 

forutsatt, og om engasjementet hos samarbeidspartnere er som ønskelig. 

4) Annen informasjon om aktivitetene/ prosjektet i 2010 

Her kan evt. andre opplysninger om arbeidet i 2010 som ikke inngår i de øvrige boksene i skjemaet beskrives. 

 

NB! Opplysninger fra den foreløpige rapporteringen kan benyttes (klipp og lim) der det er hensiktsmessig. 

 


