
       Rapport for 2011 
 

 

Foregangsfylke: Delprosjekt 1: Økologisk grønnsakproduksjon 
 

Hovedmål/ 
Delprosjekter/Tiltak 1) 

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

Hovedmål i prosjektet: 
 
 
 

b) Kort vurdering av resultatoppnåelsen: Felles med delprosjekt 2  

Delprosjekt 1/Tiltak: 
 

Rådgivning og 

informasjon direkte til 

produsentmiljøet: 
Målepunkt(er) for 2011: 

 Antall gårdsbesøk 

 Økt 

grønnsakproduksjon 

 Økt kunnskap blant 

produsenter og 

rådgivere  

 
  

a) Gjennomførte aktiviteter i 2011: 
Rådgivning/info til produsent-miljøet: 

 

 48 gårdsbesøk totalt. Hovedfokus var kunnskapsformidling til bedre  

produksjonskvalitet, skadegjørere (gulrotsuger), vekstskifte, næringsforsyning 

spesielt på ugrasbekjempelse. I veksthus var hovedfokus på oppfølging av 

oppalsjord og gjødsling i krydderurter og gjødsling og smakskvalitet i 

tomatproduksjon på bakken. 

 Videreføring av forsøk med brennerteknikk som er i drift 2. år. En  produsent til 

har kjøpt  brenner i mars 2011. Utfordring med særnorske tekniske krav og 

koplingssystem er løst i samarbeid med Statoil. System tilfredsstiller nå alle 

kravene til det norske marked. Gode resultater i praksis! 

 Videreføring av forsøk og utviklingsarbeid med ”falsk såbed” under norske 

forhold, utprøving på en konvensjonell gård med vårløk produksjon  hos en 

storskala salatprodusent med innsamling av mye erfaring. Noe konvensjonelle 

produsenter er interessert i ”falsk såbed”, prosjektet bidra her med å utvikle 

kunskap med stor overføringsverdi til konvensjonellt. 

 Test av ugrasrobot hos en storskalaprodusent.  

 Utprøving av nye blandinger oppalsjord og ny organisk gjødsel i oppal i 2 

bedrifter (i samarbeid med Veksthusringen). Opprinnelige utfordringer er stort 

sett løst. Storskala produksjon av økologiske krydderurter er etablert. Et gartneri 

er fullstendig lagt om til økologisk drift i juli 2011. Videre oppfølging  avl 

kvalitetssikring i samarbeid med veksthusringen fortsettes i 2012 

 Rådgiving gjennom individuelle gårdsbesøk om sorters egenskaper til 

produksjonsplanlegging etter markeds behov, delvis i samarbeid med andre NLR 

rådgivere (kommer høst/vinter 2011). 

 Gulrotsuger er fortsatt hovedutfordring i gulrotproduksjon. Erfaring i 2011 viser 

at dyrkning uten insektnett er ikke  å anbefale. Produsentene som har valgt å 

styre bruk av netting etter lim felleobservasjoner  har store svinnskader. Kun 

 
 
Reise:18.000,- 
Arbeid: 410.407,- 
Markdager: 60.000,- 

Tjenesten kjøpes av Norsk Landbruksrådgiving 

Østafjells, innenfor en ramme på ca 70 % stilling. 

Arbeidet er utført i henhold til tiltaksplan. 

Kostnadsfordelingen er ikke spesifisert. 
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heltidsdekning virker som sikker løsning i økologisk produksjon. Prosjektet har 

godt samarbeid med NLR Viken sitt gulrotsuger prosjekt. Resultater  av lim 

felleobservasjons brukes videre til varsling av økologiske produsenter 

 Det er første gang i 2011 etablert samarbeid mellom en spesialisert oppalplante 

produsent i Østfold og en økologisk salat produsent i nedre Buskerud. Kvaliteten 

på småplantene kan omtales som knall bra. Prosjektet skal fortsette oppfølging 

også våren 2012.  

 

b) Kort vurdering av resultatoppnåelsen i 2011: 
 

 God oppfølging av produsentene i Vestfold og Lier har gitt gode resultater, bla 

økt kunnskap om dyrking både i veksthus og på friland. 

 Prosjektet har utvidet aktivitet i Østfold i 2011, spesielt på økologisk 

gulrotproduksjon og kål produksjon. En produsent er kåret  til årets leverandør 

avl Bama, og han er selvsagt økolog og spesialisert på gulrot. 

 Gode resultater etter noen år arbeid med nye typer flytende organisk gjødsel 

viser seg nå og bidra til økt produksjons sikkerhet og kvalitet.  

 Kunnskapsformidling var absolutt avgjørende for at en salatprodusent i nedre 

Buskerud kunne beholde sin økologisk leveringsavtale i 2011! 

 Lite omleggingsrådgiving i 2011 (pga. marked). Prosjektet har valgt å satse på 

etablerte grønnsakprodusenter for å forbedre produksjonen hos disse. Noen 

produsenter har økt sin økologisk produksjon og omsetning betydelig i 2011 

(agurk, krydderurter, tomat, gulrot). Grunnen er forbedret dyrkningssikkerhet og 

forutsigbarhet i produksjonen pga. bedre dyrkningskunnskap. Resultatet er bedre 

omsetning. 

 Det er gjennomført Økoplan for omlegging av en storskala produsent i nedre 

Buskerud samt rådgiving for å få i gang økogrønt produksjon. Produsenten er , 

Debioregistrert. Etter  vurdering i dyrkningsperioden har  produsenten  bestemt 

seg for å  melde seg ut av Debio pga. endringer i marked.  
 
c) Kort vurdering av resultatoppnåelsen så langt (2010 + 2011): 
Delprosjekt 1 var i 2010 delvis basert på utviklingsprosjektet ”Økogrønt 2010”. Det har 

absolutt vist seg å være en fordel å videreføre en del aktivitet i delprosjekt 1 i 2011 og 

bruke kunnskap og erfaring fra Økogrønt 2010 videre.  

Økologisk grønsaksproduksjon er veldig kunnskaps krevende for l produsenter og lar seg 

ikke sammenligne med andre fagfelt som korn eller grovfor. Det er både agronomisk og 

markedsmessig tøft forprodusenter å oppfylle markedskrav og produsere  økonomisk 

forsvarlig. 

Her er langsiktige videreføringer avgjørende. I dag er økologiske grønt produsenter fra  

kjerneområdet i  Foregangsfylke i stand til å kunne produsere noen produkter 
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profesjonelt. Omsetningsvolum er ennå for lite til å lykkes på sikt økonomisk. Men 

erfaring fra andre land med større volum og jevn vekst  i økologisk marked opp til 15% 

mål (Tyskland, Danmark), krever KONTINUERLIG tilpassing og utvikling hos 

produsenter. De første 10-20% økologiske markedsandelene krever veldig mye innsats. 

Derfor er det viktig at Foregangsfylkene blir videreført som langsiktig satsning for å 

støtte produsenter i tilpasningsprosessen. Foreløpig er markedsutvikling ikke bare 

lovende, noe som raskt kan endre seg. Derfor er det viktig å holde produsentmiljø i 

kunnskapsmessig utvikling. Det skjer mye i økologisk grønt bransjen. Internasjonalt. Her 

gjelder det å hente mye og holde på, for å sikre overføring og tilpassing av kunnskap til 

norske produsenter 

 

Delprosjekt 1/Tiltak: 

Nettverks- og 

kompetanseutvikling i 

rådgiverapparatet. Delta på 

og informere om 

økologisk produksjon i 

møter, kurs og seminarer. 
 

Overføre teknikker for 

ugrasteknologi, skadedyr- 

og skadegjørerkontroll til 

grønnsakdyrkere, økonomi 

i økologisk produksjon 

gjøres kjent, publisere 

aktuelle sorter i 

grønnsakmiljøet 

 

Bygge videre på det 

nasjonale prosjektet 

”Økogrønt 2010” 

 

God kommunikasjon med 

det konvensjonelle 

grønnsaksmiljøet og ta i 

bruk økologiske metoder i 

konvensjonell produksjon 

 
 

Nettverks- og kompetanseutvikling (rådgivn.app og prod.miljø): 

 

 Deltatt på18 fagmøter, 12 arrangementer og 3 fagturer. En fag tur til Frosta med 

norske grønnsakrådgivere, en fag tur til Tyskland  til å besøke 6 tyske økogrønt 

produsenter, en tur til Danmark i samarbeid med danske økologiske grønt 

konsulenter for å bygge opp kompetanse rundt produksjon og internasjonal 

marked og  nye trender.  

 Deltakelse på Biofach messe 2011, reiste sammen med norske grønt produsenter 

(konvensjonelle og økologiske) og med norske markedsaktører. Besøk 

forskjellige salgssteder av økologisk grønt i Nürnberg.    

 2 møter med fagkoordinator grønnsaker i NLR. 

 2 møter med alle grønnsaker og veksthusveiledere fra Vestfold, Buskerud, 

Akershus og Østfold til informasjon om FF og planlegging til 2011 

 Prosjektet har fast samarbeid med konvensjonelle veiledere i Veksthusringen og 

mye utveksling  med Norsk Landbruksrådgiving, NLR Viken og NLR Sør-Øst. 

Spesiell til veiledere i andre distrikter uten spesiell kompetanse inne økologisk 

grønnsaksproduksjon. Eksempler er: Gulrotprodusenter i Agder og kål og 

løkprodusenter på Toten, få oppfølging fra prosjektet i samarbeid med lokale 

rådgiver.  

 2 Markdager hos Bioforsk Landvik og NLR Oppland på Toten, med 

prosjektleder fra Foregangsfylke som faglig ansvarlig for foredrag om nye 

teknikker og glimt i mekanisk ugrasregulering (vår 2011).  

 Konvensjonelle produsenter i Lier har på sitt årsmøte fått høre et omfattende 

foredrag fra Foregangsfylke prosjekter med presentasjon av framtidens 

muligheter til å dyrke grønnsaker uten kjemisk ugrasbekjempelse (januar 2011). 

 Maskindemonstrasjon på Nøtterøy med 2 nye typer ugrasrobot i juni hos tre 

produsenter. 70 deltaker fra hele Norden, stor interesse og deltakelse fra 

konvensjonelle dyrker. Til i dag er 2 ugrasrobbot i drift hos konvensjonelle 

produsenter i prosjektets kjerneområde. Utviklingen i økologisk produksjon har 

spydspiss funksjonen til å gjøre dagens konvensjonell landbruk mer 

Studietur: 20.000,- 
Reise: 26.000,- 
Arbeid 273.605,- 
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Målepunkt(er) for 2011: 
Deltar på relevante møter, 
spredde kunnskaps. 

Alle rådgivere skal kjenne 

til målene for 

Foregangsfylke økologisk 

grønnsakproduksjon 
 
 

miljøvennlig.  

 Det er gjennomført en markdag om grønngjødsling og vekstskifte workshop til å 

formidle kunnskap til både, økologiske og konvensjonelle produsenter (18 

deltaker) i samarbeid med NLR Oppland på Toten. Overaskende var stor 

interesse og flere deltaker med konvensjonell grønnsaker produsenter.   

 En markdag om jordstruktur i økologiske grønnsaker vekstskifte, i samarbeid 

med Foregangsfylke jordstruktur i Buskerud og NLR Viken ( 11 deltaker). 

Begge prosjektledere har med praktiske eksempler formidlet kunnskap om 

jordstruktur. Det var stor interesse etter store nedbørmengder i 2011 og 

sammenheng mellom vann1skade og dårlig jordstruktur i intensiv produksjon, 

både økologisk og konvensjonelle produsenter. 

 Mattilsynet og LMD har ettersport prosjektets kunnskap i økologisk 

grønnsaksproduksjon noen ganger i løpet av 2011. Eksempler er vurdering av 

mulige konsekvenser etter innstramming av reglene til parallelproduksjon uten 

endring av tilskuddsordning til økogrønt produksjon. ( i samarbeid med 

Foregangsfylke økologisk frukt og bær) 

Det ligger innfør EU fram forslag til felles EU-økologisk veksthus regelverk. 

Mattilsynet har bedt prosjektet om faglig innspill og skal opprette en 

arbeidsgruppe i vinter 2011/12. 

 
b) Kort vurdering av resultatoppnåelsen i 2011: 
Prosjektet arbeider med å formidle kunnskap mellom regioner og fagmiljøer. Godt sam 

arbeid med Veksthusringen om bruk og formidling av felles kunnskap om økologisk 

opalsjord. Det formidles videre til veksthusmiljø i samarbeid med Veksthusringen. Gode 

resultater er etterspurt fra konvensjonelle produsenter i prosjektets aktivitet. Her har 

Foregangsfylke en spydspissfunksjonen med felles mark dager, kurs og workshop som 

har både økologiske og konvensjonelle produsenter som målgruppe. Norsk 

konvensjonell produksjonen er utfordret til å etablere integrert grønt produksjon. 

Kunnskap fra økologiske grønnsaks prosjekter har en spydspissfunksjon i utviklingen 

videre. Enkelte konvensjonelle grønnsaker produsenter er veldig opptatt å sammen 

arbeide med prosjektet til å tar i bruk egnete tiltak til å redusere sin egen forbruk i 

kjemisk plantevern. Spesiell utviklingen i mekanisk- og termisk ugrasregulering til 

økologisk produksjon har allerede flyttet in til noe konvensjonelle produsenter. 

 
c) Kort vurdering av resultatoppnåelsen så langt (2010 + 2011): 
Delprosjekt 1 var i 2010 delvis basert på utviklingsprosjektet ”Økogrønt 2010”. Det har 

absolutt vist seg fra fordel å videreføre en del aktivitet i delprosjekt 1 i 2011 og bruke 

kunnskap og erfaring fra Økogrønt 2010 videre.  

Det har vist seg som praktisk hensiktsmessig å forankre Foregangsfylkeprosjektet hosr 
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fagmiljø til Norsk Landbruksrådgiving. NLR sine lokale enheter har ikke rådighet til å 

ansette en spesialrådgiver kun til økologisk grønnsaksproduksjon. Samarbeidsavtale med  

Foregangsfylke prosjektet erviktig, fordi det sikrer breddekunnskap  og ut  i de ulike 

NLR e enhetene i kjerneområdet. Arbeidsformen oppleves som svært effektiv. 

 

Delprosjekt/Tiltak: 
 
 
Målepunkt(er) for 2011: 
 
 

a) Gjennomførte aktiviteter i 2011: 
 
 
b) Kort vurdering av resultatoppnåelsen i 2011: 
 
 
c) Kort vurdering av resultatoppnåelsen så langt (2010 + 2011): 
 

 

 
Delprosjekt/Tiltak: 
 
 
Målepunkt(er) for 2011: 
 
 

a) Gjennomførte aktiviteter i 2011: 
 
 
b) Kort vurdering av resultatoppnåelsen i 2011: 
 
 
c) Kort vurdering av resultatoppnåelsen så langt (2010 + 2011): 
 

 

……..(flere delprosjekter) 
 
 
 

  

Formidling og 
kunnskapsoverføring fra 
arbeidet  
 
 
 

a) Gjennomførte aktiviteter i 2011: 
 
 
b) Kort vurdering av resultatoppnåelsen så langt (2010 + 2011): 
 

 

SUM påløpte kostnader  

 

Samarbeid og organisering 4) 

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

Kort om samarbeidsform (i referansegrupper, på arrangementer, osv.): 
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Erfaringer med organiseringen av arbeidet i 2011: 
 
 

 
Annen informasjon om aktivitetene/ prosjektet i 20115) 
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Videre satsing på foregangsfylker6) 

Vurderinger og synspunkt mht. arbeidet til FF-satsingen fremover: 
 
 
 
 
 

 
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.  

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? 


