
       Rapport for 2011 
 

 

Foregangsfylke: Økologisk grønnsakproduksjon, Delprosjekt 2: Helkjede økologiske grønnsaker/marked 
     

Hovedmål/ 
Delprosjekter/Tiltak 1) 

Oppnådde resultater i 2011 og så langt i prosjektet 2) Påløpte kostnader, fordelt 
på hovedkomponentene3) 

Hovedmål i prosjektet: 

Økologisk produksjon på 

15 % av arealet i Vestfold, 

Buskerud, Telemark og 

Østfold innen 2015 

 

 

b) Kort vurdering av resultatoppnåelsen: 

Pr. 17.10 2011 er økologisk areal med grønnsaker i Vestfold, Telemark, Buskerud 

og Østfold 1485 daa. Dette er en økning på 300 daa fra 2010.  

Mål for 2015 er 4350 daa i kjerneområdet.  

Grunnlag for økt salg i 2011 er lagt gjennom arbeid med off. innkjøp i 2010 og 

derav ny avtale næringsmidler gjeldende fra 2011, kundekontakter i markedet, 

spesielt Gartnerhallen og Bama/Norgesgruppen. 

Prosjektansvarlig 20 %: 
114.000 (ikke utbetalt) 

 

Reiser:               
10.000  

Delprosjekt/Tiltak: 

Økodemo 2011 

 

Målepunkt(er) for 2011: 

 

Dobling av salg av 

grønnsaker i dagligvare – 

et generelt mål i 

Foregangsfylkearbeidet. 

 

a) Gjennomførte aktiviteter i 2011: 

Gjennomført 3 demo i 12 Meny-butikker sesonger 2011. Samarbeid med Oikos 

om opplegg og kostnader. Benyttet eget nettverk av Bama-konsulenter. Tiltaket 

forankret ved møte med kategorisjef Pål Westby i Norgesgruppen. KM produsert 

“Ukas økotips” for hver av sesongens nye grønnsaker. Dette ble distribuert til alle 

Meny-butikker i Vestfold, BamaTrading og Bama Storkjøkken.   

b) Kort vurdering av resultatoppnåelsen i 2011: 

Evaluering av demo viser at butikkene er fornøyd med opplegget og ønsker slike 

demo. Salgstall fra butikkene viser en relativt stor økning fra 2010 til 2011, målt i 

september/oktober. Vi vil derfor kunne si at demo fungerer og sammen med god 

kommunikasjon i hele verdikjeden for grønnsaker er salgsutløsende! Vi er ikke 

fornøyde med kun å ha tillatelse til demo i de kjøpmannseide Meny-butikkene. 

Kategorisjeffrukt/grønt i Norgesgruppen har gitt klar beskjed om dette. 

Ukas økotips er etterspurt og er sendt ut til mange markedsaktører, samt FF frukt 

og bær som har tatt i bruk samme opplegg. FF grønnsaker videresender disse til 

markedsaktører i Vestfold og omegn. Til gjengjeld ba vi Bama koordinere og få til 

samarbeid med NG om nettbasert opplæring av grøntansatte. Dette har ikke 

skjedd. (Både Bama og FF Grønt har butikkopplæring av grøntansatte som tiltak i 

søknad til SLF, mens NG har slike kurs allerede. 

Ukas økotips kunne med fordel henges opp i butikkenes grøntavdeling. Pga 

sykemelding blant Bamakonsulentene ble konkurransen mellom butikkene 

nedtonet. Vi vil allikevel premiere den/de butikkene som har den beste 

profileringen. Samarbeid med Handelsbladet og Dagligvarehandelen. 

Vi deltok på Biofach i 2011 sammen med markedsaktører på grønt. Dette hadde 

en svært god effekt på engasjementet i butikk og utvalget i butikk har økt. De 20 

Meny-butikkene som har deltatt i økodemo har et bredt vareutvalg av norske 

grønnsaker. 

Samfinansiering mellom 

FF og Oikos 
50000 (ikke utbetalt) 

 

Reiser: 
4.000  

 

Arbeid: 
20.000 

 

 

NG=Norgesgruppen 

FF=Foregangsfylke 

KM=Kari Mette Holm 

SiV=Sykehuset i Vestfold 
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c) Kort vurdering av resultatoppnåelsen så langt (2010 + 2011): 

Økodemo evaluert tidlig på året 2011. Oikos og FF Grønt. Demo er populært og 

ønsket av butikkene. 

Enklere å gjennomføre etter å ha erfaringer fra demo i 2010. Demo 2011 har 

foregått i grønnsaksesongen, juni til november. 

Demo i 2010 ga lite utslag i salgstall sammenliknet med 2011. Dette skyldes at 

demo i 2010 ble gjennomført sent på året, etter sesongavslutning. Mot jul er det 

vanskelig å selge grønnsaker. 

 

 

 

 

 

Delprosjekt/Tiltak: 

Sesongkalender 

 
Målepunkt(er) for 2011: 

Kjennskap til kalenderen 

 

a) Gjennomførte aktiviteter i 2011: 

Ide og gjennomføring skjedde desember 2010, med distribusjon av denne 

kalenderen i desember 2010, januar og februar 2011. Bakgrunnen for å lage en 

slik kalender var å gi matfaglig interesserte kunnskap om sesonger for 

grønnsaker, frukt og bær. 

b) Kort vurdering av resultatoppnåelsen i 2011: 

Mange positive tilbakemeldinger. Kalenderen ble distribuert til storkjøkken, 

restauranter, barneskoler, videregående skoler med matfag, utdelt i resepsjonen i 

Statens Park, på møtearenaer. Kalenderen ligger på nett www.vestfoldmat.no 

som pdf. 

Det er fortsatt etterspørsel etter slike kalendere. Mulig oppfølging av digital/papir 

versjon i 2012/2013 

 

 

Delprosjekt/Tiltak: 

“Sertifisering” Choice 

Vestfold 

 
Målepunkt(er) for 2011: 

Fagprøve med teoretisk 

og praktisk prøve. Egne 

mål for hotellene. FM 

følger opp dette videre 

a) Gjennomførte aktiviteter 2011: 

Fylkesmannen i Vestfold og Helkjedeprosjektet “kutta økologiske grønnsaker” 

oppsøkte Quality Hotel Tønsberg og Quality Hotel Klubben høsten 2010 for å 

motivere til bruk av lokale økologiske grønnsaker. Etter hotellenes ønske ble det 

laget et opplæringsprogram i økologisk landbruk og mat for hotellansatt på 4 

Choice hotell i Vestfold. I delprosjekt marked i FF grønnsaker ble det laget et 

modulbasert opplæringsprogram med parallelle moduler for hvert tema. Dette for 

å unngå fravær av personale på kjøkken.   

Vi gjennomførte et kursopplegg med 5 moduler i august og 

september.(Modulopplegg vedlagt). For å motta diplom for gjennomført kurs måtte 

deltakerne gjennomføre alle modulene. Vi benyttet eksterne fagmiljøer til kurset.  

 

Betalt av FM, men vil 

senere faktureres FF 

forbruk for bruk nasjonalt. 

65000  

(bokført til nå: 52947 

rest: 12053) 

 

Reiser:  
10.000 

 

Arbeid: 
35000 

http://www.vestfoldmat.no/
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b) Kort vurdering av resultatoppnåelsen: 

Choice-deltakerne har blitt mer engasjerte i å bruke økologisk mat gjennom økt 

kjennskap til produsenter og besøk på gårder i fylket. Satsingen har fått god 

presseomtale. Etter visningstur hos 3 produsenter økte salget ut fra Bama 

Storkjøkken Vestfold AS til hotellene. Vi har også fått positive tilbakemeldinger på 

modulopplæringen og at kurset har vært profesjonelt gjennomført og har benyttet 

gode foredragsholdere. Hvert hotell har satt egne mål for økologisk profilering og 

utbud for sitt hotell som en del av “fagprøven”. Foregangsfylket vil følge opp det 

enkelte hotell i 2011-2012 og se om forbruket av økologisk mat øker. Vi vil ha 

størst fokus på grønnsaker.  

Vi ønsket å få med flest mulig beslutningstakere og ansvarlige på kurset. Vi fikk 

med i alt 20 personer med bredt ansvarsområde: Mat- og drikkeansvarlig, 

restaurantsjef, kjøkkensjef, servitør, soussjef, frokostkokk, lærling. 

 

 

 

 

 

Delprosjekt/Tiltak: 

Sykehuset i Vestfold 

 

Målepunkt(er) for 2011: 

 

a) Gjennomførte aktiviteter i 2011: 

1.FM ble kontaktet av SiV med ønske om bistand til å innføre økologisk mat på 

sykehuset. SiV har tatt økologisk mat inn som en del av miljøsertifiseringen ved 

sykehuset. 

2. Informasjonsmøte med SiV, der følgende beslutningstakere deltok:  

Kjøkkensjef og ansatte, leder for servicedivisjonen, hotellsjef, logistikksjef, 

innkjøpssjef, ledelse ved SiV, kantinesjef. 

Foredragsholdere var: Gunnar Kvamme (St.Olavs Hospital) og Maiken Pollestad 

Sæle (Oikos) 

3. 2 fra ledelsen ved SiV deltok på fagtur til København Madhus 28. og 29. mars. 

4. Flere oppfølgingsmøter med SiV og produsentmiljøer i Vestfold/Lier 

Eget prosjekt på potetsorter, finansiert av FM handlingsplanmidler, tilpasset bruk i 

storhusholdning. 

 
b) Kort vurdering av resultatoppnåelsen i 2011: 

Engasjementet hos beslutningstakere ved SiV økte betraktelig etter 

Københavntur. Men vi har ennå ikke fått klarhet fra SLF om vi kan gå videre med 

en helkjedeavtale* mellom SiV, distributør og produsenter for varegruppe grønt, 

melk, brød og egg. 

 

Utvalgte kjøkkenansatte fra SiV vil reise på spesialtilpasset kurs til København 

Madhus januar 2012. Dekkes av FM Handlingsplanmidler 2011 ** 

 

 

 

 

 

6500 2) 

 

 

 

 
30000 3) 

 

85.000 innvilget 

Handlingsplanmidler 

Fylkesmannen 4) 

 

*Behov: Ca 1.400.000 kr 

(Tilsvarer merpris ved å 

innføre økologisk mat, 

som må dekkes inn ved 

innsparing, økt 

informasjon og motivasjon 

av ansatte)  

Reservert 100.000 i BU-

midler til delfinansiering 

helkjede. 

 

**145.000  
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(Handlingsplan FM) Ikke 

utbetalt 

 

 

Arbeid: 

20.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delprosjekt/Tiltak: 

Biofach 2011 

 

 
Målepunkt(er) for 2011: 

Økt salg i dagligvare og 

storkjøkken 

 

a) Gjennomførte aktiviteter i 2011: 

Deltok på Biofach sammen med produsenter og markedsaktører innen grønt. 

 
b) Kort vurdering av resultatoppnåelsen i 2011: 

Økt engasjement. Mer varetrykk. Samarbeid mellom produsenter,FF og 

markedsaktører fungerer bedre etter å ha deltatt på Biofach sammen. 

 

c) Kort vurdering av resultatoppnåelsen så langt (2010 + 2011): 

Viktig å reise sammen med de en ønsker resultater av. Bama konsulenter 

dagligvare og øko/norskansvarlig og Markedsansvarlig Bama storkjøkken deltok i 

2011. I 2010 reiste vi uten samarbeidsparter. 

 

25000 

 

 

 

 

Arbeid: 
10.000 

 
Delprosjekt/Tiltak: 

Pilot Tønsberg kommune 

 
Målepunkt(er) for 2011: 

Mål for økologisk forbruk 

er vedtatt i Landbruksplan 

og Klimaplan vedtatt av 

bystyret i Tønsberg 2010. 

Innførsel av økologisk mat 

på Sidebygningen 

a) Gjennomførte aktiviteter i 2011: 

Sidebygningen er et kommunalt lavterskeltilbud til brukere med ulike 

tilpasningsproblemer, psykisk helse mm. De har egen kantine og leverer 

catering/møtemat til Tønsberg kommune.   

Tur til København Madhus. * kostnader ført på SiV 

Møter med ledelse. 

Kjøkkenkurs: 
Opplæring av ansatte på Sidebygningen 1) 

 

b) Kort vurdering av resultatoppnåelsen i 2011: 

Virksomheten er fritatt fra 100 % lojalitet med VOIS. Kan kjøpe inn fra andre 

leverandører. 

Kommunens innkjøpsansvarlig en flaskehals, selv om VOIS godkjente innkjøp fra 

andre. 

Sidebygningen har søkt og fått BU midler fra FM til oppstart. Kokken har hatt 

 

 

 

 
 

 

4000 1) 

 

 

 
75.000 (Bu-midler) 2) 

 

Arbeid: 
5000 
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møter med leverandører. 2) 

 

 
Delprosjekt/Tiltak: 

Møter med 

beslutningstakere i 

marked 
Målepunkt(er) for 2011: 

Bistå produsentene inn i 

markedet, fjerne 

flaskehalser. Sørge for 

god kommunikasjon 

mellom produsenter, 

grossister og kjeder. 

 

a) Gjennomførte aktiviteter i 2011: 

1. Økodemo: Møte med Pål Westby i Norgesgruppen. Sammen med Oikos. 

2. Møte med Bama og Gartnerhallen sammen med produsent 

3. Møte med Bama og Gartnerhallen sammen med FF Frukt og Bær 

Mange telefoner og treffpunkt med Bama, Ica, Coop, Gartnerhallen med mål om å 

lette produsentenes vei inn i markedet. FF har tatt tak i de flaskehalsene 

produsentene opplever å møte i markedet. Det stilles også krav til produsentene. 

Vi snakker ikke bare om flaskehalsene men forsøker å gjøre noe med dem. 

God kommunikasjon viktig! 

Produksjonsplanlegging en utfordring og må løses sammen med produsenter og 

produsentorganisasjon. 

 

b) Kort vurdering av resultatoppnåelsen i 2011: 

1. FF grønnsaker fikk ikke tillatelse av NG til å ha demo i andre butikker enn 

kjøpmannseide. FF grønnsaker er svært godt fornøyd med samarbeidet med 

Oikos og vi mener det er riktig å dele kompetanse og utgifter.NG er kritisk til Oikos 

og mener de uttaler seg ufordelaktig om konvensjonelle produkter. Derfor fikk vi 

ikke tillatelse til å ha demo i kjedeeide butikker. SLF bidrar med penger til oss alle. 

2. Produsenten har fått økt sitt salg av økologiske grønnsaker i 2011!! 

3. Vi fikk ingen lovnader om hjelp til økt salg, og det ble lagt vekt på god 

produksjonsplanlegging når flere storkunder melder sin interesse for økologisk 

mat. 
c) Kort vurdering av resultatoppnåelsen så langt (2010 + 2011): 

Vanskelig å koordinere prosjekter finansiert av SLF. Dette gjelder 

Markedsprosjekter og helkjedeprosjekter gitt til Bama, Coop og Ica med mål om 

økning av økologisk omsetning av økologiske grønnsaker. Foregangsfylke 

økologiske grønnsaker bruker mye tid på å søke samarbeid og koordinere etter at 

prosjektene er innvilget. Flere av produsentene er ikke kjent med at de er med i 

slike prosjekt før etter at prosjektene er innvilget. Vi ønsker en avklaring av 

prosjekter som omfatter grønnsaker og marked før prosjektene innvilges av SLF.  

 

Reiser mm: 
3.000 

 

Arbeid: 
5000 

Delprosjekt/Tiltak: 

Offentlige innkjøp 

 
Målepunkt(er) for 2011 

Størst mulig salg til 

storhusholdning 

a) Gjennomførte aktiviteter i 2011: 

Deltatt på 3 møter i brukerutvalg VOIS/BTV/GKI 

4 Møter med VOIS, knutepunktsansvarlig 

3 møter med FM, Miljøfyrtårnsertifisering 

b) Kort vurdering av resultatoppnåelsen i 2011: 

Salg stoppet opp pga 1 års utsettelse av ny innkjøpsavtale.  

Nåværende avtale (frem til jan 2011) gir lite rom for valg av økologiske råvarer. I 

Arbeid: 

30000 

 

Reiser 

2.000 
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kravspesifikasjonen for ny avtale næringsmidler vektes pris høyest. FF risikerer å 

måtte kjøpe inn grønnsaker fra utlandet eller annen kant av landet selv om vi har 

store arealer med økologiske grønnsaker i eget fylke. Vi kjenner ikke til hvor ny 

leverandør henter sine varer fra, men de har vunnet anbudet på lav pris. Ingen 

leverandører i kjerneområdet til FF har avtale med denne leverandøren.  

Det er vanskelig å få innsyn i leverandørvalg. Det er et problem for norske 

økologiske grønnsaker at det ikke er lov ihht EØS/EU regler å sette krav om norsk 

mat. Foregangsfylket følger opp kantinedriften og sjekker at bestillinger leveres 

ihht kravspesifikasjon i gjeldende avtale. Har opprettet kontakt med DIFI. 
c) Kort vurdering av resultatoppnåelsen så langt (2010 + 2011): 

FF har deltatt i mange møter i brukerutvalg og sammen med 

knutepunktsansvarlig. Regelverk for offentlig innkjøp er for komplisert til å finne ut 

hva som kreves av innkjøper og leverandør. Vi håper Difi-prosjektet klarer å 

skaffe økologisk og lokal mat en plass i innkjøpsordningene. 

  

 

 

Formidling og 

kunnskapsoverføring fra 

arbeidet  

 

 

 

a) Gjennomførte aktiviteter i 2011: 

Februar: Innspill til Matkjedeutvalget fra FF 

Februar: Fellesmøte med delprosjekt 1 og 2, produsenter i kjerneområdet. 

Markedsaktørene møtte ikke. Produsenter interessert i hva markedsarbeidet går 

ut på. Nye kontakter. 

Februar: Infomøte med SiV: Hva er økologi. 

               Inspirasjonssamling Nøtterøy sentralkjøkken, økologisk mat 

Mars: Møte med 12K som ønsker samarbeid om sunn mat i sykehjem 

Choice: Flere presseoppslag om modulbasert kurs i Vestfold 

SiV: NRK TV-innslag om sykehusets satsing på økologisk mat 

Lokalaviser:  

Choice: Om besøk på gårder (Østlandsposten)  

 

Arbeid: 
46000 

Reiser: 

3420 

SUM påløpte kostnader 435.867 

 

 

 

 

 

Samarbeid og organisering 4) 

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

- FF Frukt og Bær 

- FF Forbruk 

- Økoløft Drammensregionen 
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- NLR Viken 

- NLR Østafjells 

- Veksthusringen 

- NLR SørØst 

- Gartnerhallen    

- Bama Industri 

- Bama Trading:    

- Bama Storkjøkken Vestfold AS 

- Bama Dagligvare Vestfold  

- Bama-konsulenter 

- Grøntansvarlige i Meny-systemet 

- Norgesgruppen:    

- Rema 1000:  

- Coop: Knut Lutnæs 

- Findus Norge  

- Nordic Choice 

- Choice Vestfold 

- Norges Gartnerforbund  

- GrøntProdusentenes Samarbeidsråd GPS:  

- Vestfold Bondelag  

- Oikos  

- Bondens Marked  

- Produsentnettverk: Kontakt med medlemmer i VestfoldMat BA 

- Statlige, fylkeskommunale og kommunale innkjøpsansvarlige:  

VOIS (Vestfold), BTV (Buskerud Telemark Vestfold), Grenland Kommunale Innkjøp.  

 
 

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

8.2: Infomøte Sykehuset i Vestfold med Oikos og St. Olavs hospital. Deltakere: Direktørens stab, kjøkkensjef, kantinesjef, hotellsjef, servicedivisjonen, 

logistikksjef, diettansvarlig, produksjonsleder og innkjøpssjef. 

 

15.2 og 4.11: Møter i året i Prosjektstyret  

2 samlinger med SLF/Nofima/ KSL Matmerk (24. – 26.august og 29. og 30 september) 

4.3: møte med alle FF i SLF.  

 

26.3:Møte med ledelse hos FM ang offentlige innkjøp.  

 

28. – 29. mars: København Madhus m/Sykehuset og Sidebygningen 
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13.4: Møte om oppstart Sidebygningen 

 

28.4: Demoforberedelse med Bama og Oikos 

 

11.5: Økotur Oslo, nettverk 

 

19.5: Møte med dir. i Choice, oppstart av sertifisering 

Nyheter fra 
Landbruks- og matdepartementet.msg

 
19.5: Orienteringsmøte med Thomas, NLR Østafjells,Foregangsfylke delprosjekt 1 

 

20.5:Møte med Bama ang oppstart demo 

 

25.5: Oppstart demo, koordinert med Henrik Hoel, Bjørn Willy Bøe og Chris Pettersen i Bama 

 

Mai: Fylkesnytt om aktiviteter i Foregangsfylket 

 

16.6: Lukeroboter, markdag 

 

17.6: Miljøfyrtårn 

 

22.6: Møte med SiV 

 

24.6: Møte med Miljøfyrtårn og Knutepunktsansvarlig 

 

9.8: Møte med SiV 

 

30.9: Møte med Bama, sammen med FF Frukt og bær. Markedsarbeid og samordning. 

 

26. – 28. oktober: Fagtur til Amsterdam sammen med handelens økonettverk. 

 

21.11: Møte med SiV, Randi Fjellberg 

 

24.11: Potettest, poteter til storkjøkken, smak mm 

 

25.11 Møte med SLF, Emil Mohr og Kjersti Rønning: Sykehuset i Vestfold pilot for miljøsertifisering 

 

29.11: Presentasjon av økologisk for grøntansatte i Meny Vestfold 

30.11: Møte med Frøydis og Elisabeth, FF frukt og bær og FF forbruk: mulige samarbeidsprosjekt 2012 
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Erfaringer med organiseringen av arbeidet i 2011: 

Gode arbeidsforhold i Vestfold. Behov for samordning på landsbasis. For mange aktører på økologisk med ulikt fokus gjør det vanskelig å 

jobbe målrettet. Vi trenger et “København Madhus” i Norge for å forene alle gode krefter til målrettet innsats. 

 

 

Annen informasjon om aktivitetene/ prosjektet i 20115) 

 

Se neste punkt. 

 

 

 

 

Videre satsing på foregangsfylker6) 

Vurderinger og synspunkt mht. arbeidet til FF-satsingen fremover: 
Uklart om rammebetingelsene er klare nok. I prosjektplanen har vi satt opp helkjedeavtaler som et virkemiddel for 

markedsarbeidet. Det er ikke satt av midler til nye helkjedeavtaler i 2012 og derfor faller noe av grunnlaget for FF grønnsaker bort. 

 

Fra innspill til jordbruksforhandlingene 2012: 

 

3. Utviklingstiltak økologisk 
29. august 2009 utnevnte Lars Peder Brekk Vestfold som en av 5 regioner til å være Foregangsfylke innen økologiske landbruk. Vestfold fikk 
status Foregangsfylke økologiske grønnsaker, produksjon og marked. Vi bygger våre synspunkt på dette. 
 
Foregangsfylket økologiske grønnsaker har valgt å definere Grenland, hele Vestfold, Lier og Rygge som kjerneområde for økologisk 
grønnsakproduksjon. Det er fra dette området vi har mulighet til å rekruttere nye produsenter og øke arealet av økologiske grønnsaker. 
Foregangsfylket har sin administrative plassering hos Fylkesmannen i Vestfold og er inndelt i to delprosjekter: Produksjonsveiledning og 
Marked/helkjede. Fylkesmannen har en samarbeidsavtale med Norsk landbruksrådgiving Østafjells v/Thomas Holz som utfører 
produksjonsveiledning for Foregangsfylket. Markedsarbeid/helkjede utføres av Kari Mette Holm, hos Fylkesmannen i Vestfold. Vi mener det 
er viktig for resultatoppnåelsen i  
Foregangsfylket at produksjon og marked henger sammen.  
 
Foregangsfylket har i prosjektplanen definert markedsarbeidet til å omfatte dagligvare og storhusholdning, der også offentlige innkjøp har 
inngått. 
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Rammeavtalen for næringsmidler i VOIS (Vestfold Offentlige Innkjøpssamarbeid), BTV (Buskerud/Telemark/Vestfold) og GKI (Grenland 
Kommunale Innkjøp) ble lagt ut i Doffin før jul 2010. I disse dager (oktober 2011) blir det kunngjort hvem som har fått avtalene og derav 
hvem som skal levere også økologiske varer til offentlige aktører. Det viser seg at det fortsatt er pris som vektes høyest (40 %) i 
kravspesifikasjonen til BTV/VOIS/GKI. Det er et stort behov for å gå inn i regelverket for offentlige innkjøp og oppfølging av disse. Vi 
opplever at offentlige innkjøpsordninger er til hinder for innkjøp av lokale økologiske produkter som frukt, bær og grønnsaker. 
 
Foregangsfylket økologiske grønnsaker har fått godkjent prosjektplanen og budsjett for 2010, 2011 og 2012. En av de fremste oppgavene, 
slik det er beskrevet i prosjektplanen, er å sørge for å skaffe flere helkjedeavtaler mellom grønnsakprodusenter og markedsaktører. 
Fylkesmannen i Vestfold har også laget en mal for hvordan slike avtaler bør se ut for å forplikte alle ledd. Vi opplever at markedsaktører 
innen grøntsektoren får ulike tilskudd for å øke salget av økologiske grøntvarer, men uten å informere oss som Foregangsfylke.  
 
Vi har også erfart at produsentene ikke alltid kjenner til at de er med i en helkjedeavtale. Det gjør det tungvint og tidkrevende å i ettertid 
forsøke å samordne prosjektene fra Vestfold. Det er også slik at markedsaktørene får tilskuddet mens produsentene “betaler” med 
egeninnsats. 
 
Foregangsfylket økologiske grønnsaker samarbeider nå med Choice og Sykehuset i Vestfold og bistår dem i arbeidet med å legge om mer av 
matserveringen til økologisk. Her er det aktuelt å lage helkjedeavtaler som forplikter alle ledd, samt søke SLF om finansiering for å komme i 
gang. Vi har ennå ikke fått et klart svar om vi kan søke midler for 2012. Dette er meget beklagelig, og flaut, særlig overfor sykehuset som 
ville være en viktig kunde for grønnsakprodusentene i regionen. Uten forutsigbare rammevilkår for det økologiske arbeidet gjøres arbeidet 
med Foregangsfylket vanskelig. Vi balanserer hele tiden mellom kvalitetsproduksjon, produksjonsplanlegging, logistikk og salg. Vi kjenner 
ikke til andre fylker som har samme tyngde på grøntsektoren som Vestfold. Vi trenger gode arbeidsvilkår slik at vi kan fortsette arbeidet 
med å øke produksjon og salg av økologiske grønnsaker. Blant ernæringseksperter er det enighet om at vi bør spise mer grønt og mindre 
kjøtt! 
 
 

 

 
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 2011, evt. hvor langt en ønsket å komme i 2011 i forhold til mål/målepunkter som er satt opp for større deler av prosjektperioden. 

2) Oppnådde resultater i 2011, og i prosjektet så langt 

Gi en kort beskrivelse av; 

a) Gjennomførte aktiviteter i 2011 (type tiltak og antallet – hvis mulig) for hvert av delprosjektene/delmål/tiltak og for formidling/kunnskapsoverføring (jfr. siste rad) og  

b) Kort vurdering av resultatoppnåelsen i 2011, 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.  
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c) Kort vurdering av resultatoppnåelsen så langt i prosjektet mht. til de ulike målepunktene.  

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

3) Påløpte kostnader så langt i 2011 

Angi medgåtte kostnader (utbetalte og beregnede) pr. 10.11.2011 fordelt på de største postene og uavhengig av finansieringskilde. Angi også stipulert forbruk for resten av 

året. Evt. forskjeller mellom forventet forbruk for hele budsjettåret 2011 og samlet tildeling av midler kommenteres i skjemaet Budsjettforslag 2012. 

4) 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. 

5) Annen informasjon om aktivitetene/ prosjektet i 2011 

Her kan evt. andre opplysninger om arbeidet i 2011 som ikke inngår i de øvrige boksene i skjemaet beskrives. For eksempel spesielt positive erfaringer, og/eller spesielle 

utfordringer. 

6) Videre satsing 

Er det behov for kursjusteringer f.eks gjennom nye satsingsområder eller nye samarbeidspartnere innenfor prosjektområdet? Forslag til endringer? 
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