
Rapport 

Foregangsfylke økologiske grønnsaker – 
produksjon og marked 2012 

Rapporten bygger på mål og strategiene slik de er formulert i 
prosjektbeskrivelsen. 
 

 

5.1 Delprosjekt 1 – Økologisk grønnsaksproduksjon 
 

5.1.1 Strategi: Rådgivning og informasjon direkte til produsentmiljøet  
 

Tiltak for å sikre rådgiving og informasjon direkte fra prosjektleder/veileder til 

produsentmiljøet – både økologiske produsenter som kan utvide sin produksjon og 

konvensjonelle som kan starte opp med økologisk produksjon. 

 

Aktivitet: Tiltak mot ugras  

Formidling av kunnskap og rådgiving knyttet til utstyr i tillegg til tilpasninger av allerede 

kjent utstyr hos produsenter. 

Presentasjon av tilgjengelig utstyr og bruk av dette i vellykket økologisk produksjon i felt i 

vekstsesongen, på møter om vinteren og skriftlig/elektronisk hele året. 

Videreutvikling av teknisk utstyr.  
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Resultater 

 Weedingtech Foastream (skumlegger => Ny teknologi for å bekjempe ugras). 

Demo på felles markdag i samarbeid med andre prosjekter innen grønnsaker, frukt 

og bær (øko og konvensjonell). Stor interesse (50 deltakere). Foreløpig vurdering 

er at det er mest interessant for frukt og bær produsenter.  

 

Ugrasbrenner (ty teknologi fra DK) tatt i bruk hos en økogrønt produsent i Østfold, 

visning på en markdag. Gode resultater, mange produsenter viser nå interesse for å 

bruke utstyret. 

 

Utredningsarbeid og overføringsverdi fra GPS til presisjonslandbruk (faste 

kjørespor), til bruk i optimalisert rad rensing i grønnsaker. Innhenting av erfaring 

fra Sverige, Danmark og Storbritannia. Kurs i regi av NLR på Gjennestad. Videre 

arbeid i 2013 for å finne nye løsninger. 

 

Det er allerede tatt i bruk GPS styring (foreløpig kun til bed oppkjøring) fra en 

økogrønt produsent i Lier i 2012, gode erfaringer. 

3 foredrag på møter og kurs om alternativ ugrasbekjempelse samt forbyggende 

tiltak og falsk såbed. Produsenter viser stor interesse i temaet og etterspørre 



rådgiving til å forberede ugrasbekjempelse. Stor interesse fra noen utvalgte 

konvensjonelle dyrkere som ønsker å være mindre avhengig fra kjemisk ugras 

bekjempelse (spydspiss funksjonen fra økologisk landbruk til å overføre best 

praksis til konvensjonelle til å gjøre det enkeltere å legge om til økologisk) 

Markdag med overføring av Foregangsfylkets ugras kunnskap i Rogaland (i 

samarbeid med FMLA og NLR Rogaland. Resultatet er nå at dyrkere i andre 

distrikter tar i bruk alternative tiltak mot ugras. 

 

Felles markdag med Foregangsfylke prosjektet i Buskerud, NLR Viken, NLR 

Sør/Øst og NLR Østafjells om jordstruktur med infiltrasjonstest i Lier. 

12 gårdsbesøk i 2012 med hovedtema ”ugrasbekjempelse”, for å diskutere optimalt 

tidspunkt og riktige tiltak.  

 

En konvensjonell rotgrønnsak produsent med stor interesse i å legge om til 

økologisk (kjemiske midler er ikke lenger tillatt), har investert i radrenser utstyr og 

samlet gode erfaringer i 2012. Det er planlagt å skaffe en ugrasbrenner i tillegg til 

å bruke falsk såbed i 2013.”Falsk såbed” har blitt et ord som nå mange grønnsak 

produsenter har kunnskap om. Også i 2012 har prosjektlederen holdt mange 

foredrag og deltatt på gårdsbesøk med dette som tema. Det blir brukt i stadig 

økende grad for å redusere ugraset i før man dyrker grønnsaker. Selv om det er 

kort veksttid og periodevis mye nedbør i Norge er teknikken egnet til noen sådde 

vekster til enkelte hold. Det er ikke egnet som eneste tiltak, men erfaringen viser at 

det kan være en viktig del i en rekke av ulike tiltak som til sammen er en mer 

bærekraftig ugras strategi. 

 

 

 

Aktivitet: Sortsrådgiving 

Rådgiving om hvor egnet ulike sorters egenskaper er til økologisk dyrkning og markedets 

forventninger og krav til produktene. 

Innhenting og koordinering av ønsker om sortenes egenskaper.  

Formidling av erfaringer og muligheter. 
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Resultater 

 Erfaringen viser gjennom mange år at sortene som er bra egnet til konvensjonell 

dyrking også er egnet til økologisk. Uansett fins det noen unntak av dette. Tilbud 

av økologisk frø har bedret seg betydelig i de seinere årene. NLR samler hvert år 

sorts erfaringer i samarbeid med produsenter og frøfirma. Dette blir publisert i en 

sortsrådgiver. Generelt gjelder den også for økologiske produsenter. Derfor har 

prosjektet valgt å ikke bruke store ressurser på sortrådgiving. I tillegg finnes 

sortsoversikter for økologiske grønnsaker fra utlandet som blir brukt mye. Det er 

lite forskjell i sorte valg til økogrønt produksjon mellom Sør-Norge/Østlandet  og 

Mellomeuropa. 

 

I viktige vekster (gulrot) gjør to øko dyrkere egne sortsforsøk i samarbeid med 

frøfirma. Det er for tiden få særutfordringer her i å lykkes med økologisk dyrkning. 

I Veksthus har Cladiosporium sykdommen vært en utfordring for en tomat dyrker. 

Smakstomat sorter er ikke resistente. Prosjektet jobbet med å finne sorter som har 



god smak og likevel god motstandskraft mot Cladiosporium. Erfaringsutveksling 

med Sveits har bidratt i å kunne prøve ut andre sorter i 2013. 

I friland salat produksjon er ”Bremia Lacuta” fortsatt et problem. Særlig i 

parallellproduksjon med krav til å dyrke ulike sorter. Antall økologiske sorter med 

resistens er begrenset og her har prosjektet i sammen arbeid med NLR Viken lagt 

en omfattende sortsanbefaling til salatprodusentene i kjerneområde fra 

Foregangsfylkeprosjektet. 

 

 

 

 

Aktivitet: Rådgiving av tiltak mot skadegjørere 

Kunnskapsformidling om bruk av biologiske preparater mot skadedyr i økologisk 

grønnsakdyrking. 

Formidling og rådgiving om valg av typer insektnett m.h.t. effekt mot ulike skade- og 

nytteinsekter og mikroklima i kulturen. 
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Resultater 

 Det er bygget opp mye erfaring og kunnskap til regulering av gulrotsuger i 

økologisk dyrking med bruk av insektnett. Produsentene som har brukt nettdekking 

konsekvent, har ikke store skade å beklage i 2012. Det er en viktig forbedring 

overfør årene før. Prosjektet har jobbet med å informere om dette og at det er 

lønnsomt til produksjonen, selv om det krever stor arbeidsinnsats og kostnader.    

I sammen arbeid med Bioforsk og NLR Veksthus (tidligere Veksthusringen) har 

prosjektet satt i gang søknad om godkjenning av ”Bacillus Turingiensis” mot 

kålsommerfugler og kålmøll hos Mattilsynet.  

 

I samarbeid med NLR Veksthus er det etablert systematisk nyttedyrinnsats hos alle 

økologiske veksthus produsenter i kjerneområde av Foregangsfylke prosjektet. 

Kunnskapsnivå hos produsentene er imidlertid bygget opp til det kan lese selv lim 

fellene og planlegger nyttedyr innsats. I enkelte tilfeller med stor oppformering av 

skadegjørende krever det omfattende utvalg og planlegging av nyttedyr fra 

prosjektet. Hovedutfordring er hærmygg i agurkproduksjon. Prosjektet har da i 

samarbeid med en produsent utviklet omfattende forbyggende tiltak. Sesongen 

2013 skal vise om det holder. Trips er en utfordring i både agurk og potteurter 

gjennom mange år, det skal jobbes mer med i 2013. En utfordring er begrenset 

tilgang til nyttedyr i Norge. Det skyldes kompliserte søknadsprosesser og 

manglende saksbehandlingskapasitet fra Mattilsynet. Bioforsk og NLR Veksthus 

(tidligere Veksthusringen) har i samarbeid med prosjektet, lagt en liste med de 

mest ønskede biologiske bekjempelses midlene og nyttedyra. Det er vanskelig å få 

godkjent biologiske midler fra Mattilsynet pga. begrenset 

saksbehandlingskapasitet.   

 

Det hadde vært ønskelig å prioritere biologiske midler i søknadsprosessen før 

kjemiske midler, fordi det er et stort ønske fra forbrukere og gjennom 

landbrukspolitikken å redusere bruken av kjemiske midler. Økologisk dyrkning er 

da kun kort vei unna. 

I økologisk tomatproduksjon er ”Cladiosporium” en ny sykdom med stor risiko for 



totalskade. Prosjektet har samlet en stor del av kunnskap og erfaring fra Sveits og 

Tyskland. Det gikk bra så langt i 2012. Neste dyrkningssesong skal vise om det 

krever omfattende grep og nytenkning i dyrknings strategi. 

I frilandssalat er ”Bremia Lacuta” fortsatt et problem. Særlig i parallellproduksjon 

med krav om å dyrke ulike sorter. Antall økologiske sorter med resistens er 

begrenset. Det er gode resultater med valg av riktig tidspunkt til å fjerne fiberduk. 

God plantevekst med riktig planlagt gjødsel er avgjørende. 

 

Nematoder er et stadig økende problem i økologisk dyrkning. Det gjelder særlig i 

rotgrønnsaker som har stor betydning i det norske marked. 

Status over utbredelse i Norge er uklar, særlig gjelder det Meloidogyne hapla og 

Pratylechus penetrans. Etter observasjon fra prosjektet og erfaring fra andre land, 

kan det bli store problemer i nær framtid. Det var en del skade i Vestfold i 2013 i 

alle tilfeller er det påvist enten Meloidogyne hapla eller Pratylechus ssp. 

Sammenhengene av ulike faktorer som påvirker masseformering er uklare. Derfor 

er det stor usikkerhet om prioritering av riktige forebyggende tiltak. Gras, kløver 

og mange arter ugras er viktige vertsplanter for disse to grupper nematoder. Derfor 

er det særlig i økologisk dyrkning en utfordring. I utland har man erfaring med 

"fangvekster", brakk og biofumigasjon som bekjempelse metode. Det finnes lite 

erfaring med dette i Norge. 

 

Det er lite til ingen forskning på nematoder i GRØNNSAKER i Norge. Forskning 

og kunnskap om nematoder i potet (PCN), korn og frukt har kun svært begrenset 

overføringsverdi til problematikken i grønnsaker, det gjelder særlig i økologisk 

dyrkning. 

 

Det er behov for kartlegging av de mest problematiske nematodeartene i Norge, 

definisjon av skadeterskel, utvikling av forbyggende strategier tilpasset norske 

forhold, utprøving av biofumigasjon og fangvekster under norsk klima. 

 

 

 

Aktivitet: Utvikling av oppal i veksthus 

Utprøving av potensielt aktuelle gjødselslag og jordtyper for oppal i veksthus. 

Handtering av problemer med jordboende skadeorganismer ved dyrking i jord i veksthus og 

tunneler.  

Veksthusringen søker om et økologisk veksthusprosjekt. Det er gode muligheter for et nært 

samarbeid da prosjektlederen i Veksthusringen er lokalisert på Gjennestad Gartnerskole 

sammen med vår prosjektleder. 

 

Rapport  

Pr. 

31.12.12 

 

Resultater 

 Det er kjempebra samarbeid mellom Foregangsfylke prosjektet og NLR Veksthus 

(tidligere Veksthusringen). Veksthusringen har utsatt egen øko prosjekt i 2012 pga. 

fødselspermisjon. Oppfølging av veksthus produsentene og videreføring av felles 

arbeid har skjedd i regi av Foregangsfylke arbeidet i 2012.  

 

Prosjektet hadde igjen forsøk om økologisk dyrking av rapidsalat i avgrensete 

dyrkningssystemer i små potter hos en stor konvensjonell produsent i Lier. Det har 



vist seg som ikke gangbar vei. Resultatene var ikke bra nok og det var for stor 

variasjon mellom ulike jordtyper.  

 

Etter utprøving av nye jordtyper i potte urter produksjon legges det nå fram mye 

kunnskap og erfaring om valg av riktig jord. Erfaring av utprøving med ulike typer 

flytende organisk gjødsel, har ført til det blir brukt av mange øko dyrker. Ikke kun 

i veksthus og oppal, det brukes også på friland i squash og øko fruktdyrking.  

Samarbeid med driftsmiddelleverandørene har forbedret spesial gjødsel tilbudet i 

Norge. Det er nå godkjent 5 ulike flytende organiske gjødsel til grønnsaker i Norge 

og på marked fra Brøste AS. Ellers har prosjektet samlet god erfaring med Vinasse 

gjødsel i økologisk tomatproduksjon. Det er planlagt videreføring og ny import i 

2013. Til urteproduksjon i potter og til oppalplanter er OPF i bruk. Den er ikke i 

det norske marked og derfor må dyrkere søke selv om importtillatelse fra 

Mattilsynet. Erfaringene med dette er såpass bra at det har blitt en av det viktigste 

driftsmiddel til økologisk urter- og oppal dyrking. 

 

En kjempeutfordring i økologisk agurkproduksjon i sekker var jordkvalitet i 2012. 

Det var totalskade i 2 hold med erstatningssak mot jordleverandør. Dyrkeren har 

byttet jordleverandør og bruker igjen norsk økotorv med endret sammensetning. 

Det er endret gjødselblanding og sesongen 2013 skal vise om det holder.  

Det ventes nytt regelverk for økologisk veksthusproduksjon fra EU, det vil også 

berøre den norske økologiforskriften. Derfor er det fortiden stor usikkerhet i 

veksthusnæring om hvilke dyrkningssystemer som blir tillat framover. Særlig er 

det usikkerhet om avgrensete dyrkning systemer vil være tillatt i henhold til 

regelverket. Prosjektet er i tett dialog med Mattilsynet. LMD, Mattilsynet, 

Regelverksutvalget og Debio var på fag tur i økologisk veksthusproduksjon i 

Vestfold sommer en 2012.  

 

Økologisk agurkdyrkingssystem i sekker, utviklet fra prosjektet i samarbeid med 

NLR Veksthus har vekket interesse også i andre land. Prosjektleder har holdt 

foredrag i fagmiljøer fra Sveits, Østerrike og Tyskland høsten 2013. 

 

 

 

Aktivitet: Opplegg og tiltak for å sikre tilstrekkelig næringstilgang 

Kunnskapsformidling og utprøving av aktuelle kilder for mikronæringsstoffer. 

Formidling av gjødslingskonsepter til grønnsaker. 

Veiledning om optimalt tilpasset gjødsling i grønnsaker som er svært næringskrevende 

vekster. 
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Resultater 

 Det er gjennomført 2 markdager i Lier i samarbeid med NLR Viken og 

Foregangsfylke økologisk jordstruktur i Buskerud. Markdagene var spesielt 

tilpasset behovet i økogrønt produksjon. Prosjektleder deltok på kurs med 

rådgivere om infiltrasjon fra Foregangsfylke jord i Buskerud og har deretter 

gjennomført 8 infiltrasjonstester hos økogrønt produsenter. Resultatet viste 

skremmende dårlig jordstruktur. Det satt i gang diskusjon med gårdbruker om 

egnete tiltak. I samarbeid med en fagrådgiver fra NLR Sør/Øst er det planlagt 



tilpasset grønngjødsling i 2013. 

 

Jordstruktur er også en utfordring i veksthus med produksjon på bakken og mye 

fresing. Det er satt i gang tiltak med grubb etter tomat sesongen og før nyplanting. 

Forsøk med dyrking av grønngjødsling til forbedring av jordstruktur og som 

fangvekst var ikke bra.  

 

Dyrking av flerårig grøngjødsling på friland (eng med kløver) har vist seg 

problematisk før rotgrønnsaker. Det blir ofte oppformering fra farlige nematoder 

som følge. Det fungerer bedre med oftere men kortere grønngjødsling innenfor et 

vekstskifte.  

 

Framtidens regelverk peker i retning av bruk av organisk gjødsel fra konvensjonell 

opprinnelse. Her ligger en utfordring for gjødselskrevende økologiske grønnsaker 

(kretsløp prinsipp). 

 

Tilgang på organisk materiale fra økologisk opprinnelse er begrenset, samtidig er 

dyrking av belgvekster i for stor omfang problematisk på sikt (risiko for kløver 

intoleranse og nematode oppformering) 

 

Et viktig resultat fra Foregangsfylkes arbeid er, at det er avgjørende med ”riktig” 

vekstskifte og gode gjødsel strategier, for å lykkes med økologisk 

grønnsakdyrking. 

 

  

5.1.2 Strategi: Nettverks- og kompetanseutvikling i rådgiverapparatet  
 

Tiltak som skal sørge for at opparbeidet kompetanse kan tas i bruk av rådgivere i hele landet 

og komme til nytte for produsenter som ikke er direkte tilknyttet rådgivere i prosjektet.  

 

Aktivitet: Rådgiving til konvensjonelle veiledere i Norsk landbruksrådgiving (NLR) 

Prosjektleder vil være tilgjengelig for alle rådgivere i NLR som har dyrkere som er interessert 

i omlegging. Det vil være aktuelt å formidle erfaring og spesialkunnskap samt veilede dyrkere 

sammen med lokale rådgivere. 

Videreformidling av erfaring fra omleggingsprosser til medlemmer i andre ringer i NLR. 

Samarbeid om fagturer, fagmøter og tilbud til alle medlemmer og ringer i NLR om å delta på 

arrangementer i prosjektet. 

Deltakelse på fagsamlinger for konvensjonelle rådgivere med tilbud om å formidle 

spesialkompetanse om økologisk grønnsaksproduksjon. 
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Samarbeid mellom rådgivere på tvers i NLR har blitt bedre. Eksempler er en felles 

markdag med Foregangsfylke prosjektet i Buskerud, NLR Viken, NLR Sør/Øst og 

NLR Østafjells om jordstruktur med infiltrasjonstest i Lier. 

 

Resultater 

 Det er fire selvstendige lokale enheter fra Norsk Landbruksrådgiving innfør kjerne 

område fra Foregangsfylke prosjektet. Det er kjempebra samarbeid med NLR 

Veksthus (tidligere Veksthusringen). Veksthusringen har utsatt egen øko prosjekt i 

2012 pga. fødselspermisjon. Oppfølging av veksthus produsentene og videreføring 

av felles arbeid har skjedd i regi av Foregangsfylke arbeidet i 2012.  



Det er god samarbeid mel lokal grønsaker rådgiver i nedre Buskerud. 

Økoprodusentene driver til dels parallell produksjon. Økodyrking utnytter 

synergier fra konvensjonell rådgiving og omvend. Gårdsbesøk og rådgiving skjer 

da alltid i samarbeid med lokale rådgiver. Det har blitt et viktig virkemiddel til 

kunnskapsoverføring mellom ulike fagmiljøer. En del konvensjonelle rådgiver har 

i dag mye bedre kunnskapsnivå om økologisk dyrkning enn da prosjektet startet 

opp. 

 

Prosjektet samler opp fagstoff på hjemmeside fra NLR http://ostafjells.lr.no/6094/ 

og gjør det tilgjengelig for alle rådgivere i NLR og dyrkere i hele landet. 

Kurs, møter og markdager i økologisk produksjon arrangeres i stor grad i 

samarbeid mellom lokale rådgivingsenheter for å samle kunnskap og fagmiljøer.  

Erfaring fra felles mark dager i ugrasregulering var veiledende eksempler på 

samarbeid. 

 

Prosjektleder har holdt mange foredrag og deltok på en rekke møter i NLR for å 

spre kunnskap på tvers. (s. vedlegg arrangementer, foredrag og møter 2012). 

Årlige fagforedrag for rådgivere på NLR kursuken er viktig for kompetanseheving 

og kompetanseoverføring fra økologisk grønnsakdyrking. En viktig rolle har NLR 

fagkoordinator for grønnsaker. 

 

Det er planlagt å gjøre prosjektets erfaring tilgjengelig i andre regioner i 2013. Det 

er planlagt felles gårdsbesøk  og kursmøter på Toten i samarbeid med NLR 

Oppland. 

 

NLR planlegger en økologisk fagtur for grønnsakrådgivere til danske økodyrkere 

sammen med svenske og danske kolleger i 2013 

  

 

 

5.1.3 Strategi: Nettverks- og kompetanseutvikling i produsentmiljøet  
 

Tiltak som fremmer utveksling av kompetanse mellom produsenter og produsentmiljøer i inn- 

og utland,; særlig på områder der enkeltprodusenter eller miljøer har kommet spesielt langt 

innenfor aktuelle produksjoner. 

 

Aktivitet: Rådgiving til markedsaktører 

Prosjektet vil opparbeide og dele kunnskap med grossister, marked og produsenter om nye 

økologiske produkter og kvalitetskrav. Implementere dette gjennom aktiv veiledning og 

samarbeid med produsentene. Dette gjøres i samarbeid med delprosjektet ”helkjede”. 
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Resultater 

 Økologisk agurk dyrkingssystem i sekker, utviklet fra prosjektet i samarbeid med 

NLR Veksthus har vekket stor interesse i andre land. Prosjektleder har hold 

foredrag i fagmiljøer fra Sveits, Austerrike og Tyskland i høst 2013. På område har 

enkeltprodusenter kommet spesielt langt, også i internasjonale forhold. Erfaringen 

fra produksjonen brukes fra Mattilsynet i arbeid med regelverksutvikling.  

Kvalitetskrav er målgivende for videreutvikling av dyrkningsmetoder.  

http://ostafjells.lr.no/6094/


 

Grønnsakprodusenter er veldig tett på markedet og følger opp trender. Prosjektet 

tilbyr varemottaker produksjonsplanlegging sammen med produsentene. En del 

arbeid har blitt brukt på å finne årsaken til dårlig holdbarhet av økologiske, ferdig 

kuttete gulrot til kunder/storhusholdning i 2012. Det har vist seg at 

melkesyrebakterie kan føre til smaksendring under anaerobe forhold. Årsaken var 

trolig vakuum emballasje. Det er samlet opp en god del forskningsresultater og 

kunnskap rundt dette tema og er sendt videre til relevante markedsaktører. (I 

samarbeid med Helkjedeprosjekt «Økologiske kvalitetsgrønnsaker fra Vestfold») 

 

 

Aktivitet: Aktivt nettverksarbeid i hele fagmiljøet for økologiske grønnsaker i Norge  

Formidling av forsøk og forskningsbehov mellom dyrkermiljø og aktører som jobber med 

forskning (Bioforsk). 

Deltakelse på møter og samlinger rundt økologisk produksjon; inkludere grossister. 
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Resultater 

 Bioforsk og NLR Veksthus (tidligere Veksthusringen) har i samarbeid med 

prosjektet, lagt en liste med de mest ønskede biologiske bekjempelsesmidler og 

nyttedyr. Det har blitt vektlagt på BT preparater som er viktig i både økologisk, 

frilands- og veksthusdyrkning. Det er noen andre nyttedyr som hadde vært nyttige 

og viktige å ha tillatelse til å bruke i Norge. Prosjektene jobber videre med saken i 

regi av Bioforsk. 

 

Arbeid med innsamling av fagkunnskap om nematoder, spesielt for økologiske 

grønnsakskifter, har vekket stor interesse fra også konvensjonelle rådgivere. 

Prosjektleder er i kontakt med fagavdeling hos Bioforsk til å kartlegge framtidig 

kunnskapsbehov. Det fins enn del erfaring fra Aust-Agder og Trøndelag. 

Prosjektet har samlet inn erfaringer og kunnskap derfra og jobbet med å finne 

mulige løsninger for bekjempelsesstrategier, tilpasset økologisk grønnsaker for  

dyrking i Oslofjordområdet. Det krever nye forsøk og utprøving av biofumigasjon 

og dyrking av fangvekster i framtiden som trolig går ut over prosjektets muligheter 

og ressurser. 

 

Faglig er saken veldig omfattende, det krever nordisk samarbeid mellom rådgivere 

og forskere. Det er kun få personer i hele Norden med relevant kunnskap om dette. 

Prosjektleder har vært foredragsholder på en ugrasmarkdag med økogrønt 

produksjon i Rogaland. Erfaringen fra Foregangsfylke prosjektets utviklingsarbeid 

fører til at dyrker fra andre landsdeler tar kontakt med prosjektet, for å forbedre sin 

ugrasteknikk. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aktivitet: Formidle kunnskap mellom regioner og fagmiljøer 

Tilbud om korte fagturer med ulike hovedtema: gjødsling til grønnsaker, dyrkningsteknikk, 

oppal av småplanter, fagtur økologiske sortsdemonstrasjoner (utenlands). 

 

Rapport  

Pr. 

31.12.12 

Resultater 

 

 Prosjektet har nå i andre år på rad arrangert en fagsamling med Nordiske økogrønt 

rådgivere. Etter samlingen i Danmark i 2011, var det felles tur til Oslofjordområdet 

sommeren 2012. Rådgivere har da besøkt 6 øko-grønnsakprodusenter og var ute i 

åker for erfaringsutveksling. Diskusjonene var på et faglig høyt nivå og var veldig 

nyttig for både dyrkere og rådgivere. Et viktig resultat av dette er at økogrønt 

rådgiver i økende grad bruker sine kolleger fra andre nordiske land i komplekse 

problemstillinger. Det er planlagt samarbeid om spesialkurs (for eksempel 

nematoder i 2013). 

 

Erfaring med flytende organisk gjødsel til oppalplantedyrking er også interessant 

for bær dyrking og ble etterspurt fra produsenter i Telemark og Sogn.  

Falsk såbed var av interesse hos en konvensjonell produsent i Vestfold og de har 

ved erfaringer med metoden kommet et stykke fram med å redusere bruken av 

kjemiske ugrasmidler. 

 

 

 

 

5.1.4 Strategi: Innspill til det økologiske regelverket 
 

Tiltak som sikrer bevisstgjøring og faglig forankring i utviklingen av regelverket for 

økologisk grønnsaksdyrking. 

 

Aktivitet: Norske nasjonale tilleggsregler for økologisk jord til oppal av småplanter 
Videreformidling av kunnskap og erfaring med økologisk godkjent oppalsjord i EU til 

Mattilsynet og Regelverksutvalget. 

 

Rapport  

Pr. 

31.12.12 

Resultater 

 Det ventes høring av endringer i regelverk for økologisk veksthusproduksjon fra 

EU. Dette vil også berøre økologiforskriften. Det er stor usikkerhet i 

veksthusnæringen om hvilke dyrkningssystemer som blir tillat framover. Særlig er 

det usikkerhet om avgrensete dyrkning systemer. Prosjektet er i tett dialog og 

samarbeid med Mattilsynet. LMD, Mattilsynet, Regelverksutvalget og Debio var 

på fag tur i økologisk Veksthusproduksjon i Vestfold sommer 2012. Resultatene 

brukes i regelverksutvalget. 

 

 

Aktivitet: Innspill til offentlige myndigheter 

Det er utfordringer i regelverket for grønnsaksproduksjon i Norge. Ikke alt er tilpasset dagens 

EU-regelverk, som etter EØS-avtalen formelt også gjelder i Norge. Innspill til Mattilsynet og 

Regelverksutvalget i forhold til gjeldende regelverk blir viktig.  



 

Rapport  

Pr. 

31.12.12 

Resultater 

 Det er forventet endringer i norsk økologiforskrift med implementering av EU-889 

forordningen. Det vil mest sannsynligvis komme endringer i regler om 

parallellproduksjon. Dette vil få store konsekvenser  for parallelldyrking hos 

grønnsak produsenter.  

 

 

HOVEDMÅL 

Økologisk kvalitetsproduksjon på 15 % av grønnsaksarealet i Vestfold, 

Buskerud, Telemark og Østfold innen 2015. 

Grønnsaksproduksjon, arealer i dekar 

  Totalareal Økologisk areal 

  2008 2008 2012 * Målsetting 2015 

VESTFOLD  13341 874 579 2001 

BUSKERUD  9644 103 622 1447 

ØSTFOLD  4755 93 307 713 

TELEMARK  1260 93 472 189 

Sum 29000 1163 1980 4350 

Kilde: Statens landbruksforvaltning – søknad om produksjonstilskudd 

 

I forhold til måloppnåelse er det like naturlig å se regionen under ett som å oppfylle 

arealmålene for hvert fylke. Hovedmålet er derfor 4350 dekar økologisk grønnsaksareal for de 

fire fylkene innen 2015. Arealoversikten viser likevel at det er naturlig at hovedtyngden av 

aktivitet skjer i Vestfold. 

 

*Det er viktig å merke seg at arealtallene kan gi et noe feilaktig bilde av 

grønnsakproduksjonen i denne regionen. Dette kommer av de inndeling i vekstgrupper i 

søknad om produksjonstilskudd. Blant annet er frukt og bær inne i denne kategorien og 

bidrar til at Telemark og Buskerud får for høyt arealtall. For en av våre produsenter i 

regionen ble det rapportert om økonomisk utbytte som lå på samme nivå som tidligere 

selv om arealet ble redusert. Slike variasjoner skyldes klima, jord og dyrkingsteknikk 

som igjen gir utslag i salgbar avling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

5.2 Delprosjekt 2 – Helkjede økologiske grønnsaker 
 

 

Vi vil ha kontakt og samhandling med nasjonale og regionale omsetningsprosjekter og 

markedsaktører på grønt. Produksjon og produksjonsmål vil ses i sammenheng med marked 

og balansere produktvolum med etterspørsel i markedet. Et av våre mål er å være et 

fremtidsrettet foregangsmiljø mht trender for å få ”nye” produkter ut til forbruker. 

 

Vi vil bygge videre på erfaringer fra tidligere prosjekter som Verdiskaping på mat i Vestfold 

og Buskerud 2003 – 2005, helkjede-erfaring fra Vestfoldmat BA og Lokalmat BA og kurs i 

forhandlingsteknikk med grossister og kjeder innen grøntbransjen. 

 

Fra våre kolleger i Viken vil vi kommunisere relevant kunnskap med tilsvarende 

markedsprosjekter. Det er naturlig å koble grønnsakprosjektet opp mot Oslo, Akershus og 

Østfold som er foregangsfylke for økologisk mat. 

 

Grønnsakprodusenter er generelt godt markedsorienterte i forhold til produsentene av de fleste 

andre matvarer. Utfordringene er stort sett de samme for økologiske og konvensjonelle 

produsenter. Mer samarbeid og erfaringsutveksling mellom økologisk og konvensjonelle 

produsenter vil være nyttig. Det er noe prosjektet kan bidra til.  

 

Tilnærming til markedet vil være å koble seg mot markedsaktører (se under). Gjennom AC 

Nielsen og KSL Matmerk vil vi også kunne følge med på situasjonen i markedet. 

Kjedene kaller økologiske produkter kantsortiment, i likhet med allergi, etniske, etiske, norske 

og utenlandske spesialiteter og helse. Kundene vil betale mer for disse varene. 

 

Produsentorganisasjoner: Gartnerhallen understreker viktigheten av produksjonsplanlegging 

og forutsigbarhet hele veien. Tilsvarende produsentorganisasjon for de andre kjedene har også 

tilsvarende behov for planlegging. Pakkerier som Grønt Pakkeri i Østfold og andre 

produsentnettverk er viktige samarbeidspartnere i prosjektet. 

 

Det blir viktig å tilegne seg en rolle som en interessant partner i nettverket. Som en aktør uten 

økonomiske interesser, kan prosjektleder bidra til kommunikasjon, kunnskapsoverføring, 

forståelse mellom parter og utarbeidelse av avtaler. Vi vil utarbeide avtaler mellom 

produsenter og markedsaktører. Da vil prosjektlederen kunne bli en katalysator i en god 

nettverksutvikling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Aktiviteter: 

 
Kjøp av konsulenttjenester 

Det er nødvendig å kjøpe inn konsulenttjenester pga prosjektleders begrensede tidsressurser 

og behov for å få inn kompetanse som vi ikke har selv. Eksempler: utvikling av 

informasjonsmateriell, arrangement som kurs og seminarer mot bestemte målgrupper, 

opplæring av butikkansatte, utvikling av helkjedeavtaler/andre avtaler, markedsanalyser og 

forskning (Bioforsk, Nofima).  

 

 

 

Rapport  
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31.12.12 

 

Resultater 

 Fylkesmannen har innvilget: 

 - Tunsberg Mathus 100.000 til prosjektet «Økologisk møtemat i offentlig 

sektor».  

- 225.000 fordelt på 3 år til Ungt Entreprenørskap i Vestfold for prosjektet 

«Kortreist mat i elevbedrift». Prosjektet vil fokusere på økologiske produkter. 

- 12.500 kr til Greveskogen videregående skole for å promotere økologisk og 

kortreist mat på Østlandsmesterskapet 

- 100.000 kr til «Ny strategi for VestfoldMat». VestfoldMat er en 

produsentorganisasjon med bl.a formål å representere Vestfold som matregion. 

Flere av medlemmene i VM er økologiske produsenter. 

 

 

 

Studieturer og messer 

I nettverksbyggingen er det viktig å kunne bidra med attraktive arrangementer og tiltak som 

gjør prosjektet interessant for aktørene. Utenlandsturer til blant annet messer er lærerikt og 

inspirerende, og er en fin arena for nettverksbygging. Trender i det internasjonale samfunn vil 

dermed bli kjent lokalt. 

 

 

Rapport  
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Resultater 

  Frankrike mai 2012, Fylkesmannen og Mattilsynet fagtur med tema 

småskala Gårdsutsalg og servering, EU regelverk 

 Slow Food Torino 2012, Matnettverket Matviken, presidieprodukter 

 BERAS-tur til Stokholm, kretsløpsjordbruk og offentlig innkjøp 

 Demo av økologiske grønnsaker samt smaksprøver for logistikkansvarlige i 

Helse – foretakene i Norge, Havna i juni 

 

 

 

 

 



 

Helkjedeavtaler 

Erfaringer med helkjedeavtaler fra andre prosjekter som ”Fellesløftet for økologisk matkorn” 

er viktige. Prosessen fram til avtalen er like viktig som avtalen. Det er imidlertid et 

tidkrevende arbeid. Avtalene systematiserer og forplikter samarbeidet. Det bør være aktuelt 

for prosjektet å arbeide fram helkjedeavtaler for grønnsaker, selv om grøntsektoren er noe 

forskjellig. Det kan være aktuelt med andre typer avtaler også (intensjonsavtaler, 

samarbeidsavtaler osv). 

 

Rapport  
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Resultater 

 SLF meldte i 2011 at det ikke ville bli innvilget nye helkjedeprosjekter i 2012.  

Helkjedeprosjektet «Kvalitetsgrønnsaker fra Vestfold» ble lagt på is i 2012, pga 

manglende etterspørsel etter ny rammeavtale næringsmidler fra 1.3 2012. Avtalen 

på næringsmidler gjelder hele BTV (Buskerud, Telemark og Vestfold). 

 

Samarbeidet mellom Sykehuset i Vestfold og FM og innføring av økologisk mat 

på sykehusets kantine går fremover. Det ble ikke søkt SLF om pilotprosjektmidler 

til dette. FM bistår med råd og henvisningskompetanse, samt arrangerer 

visningsturer. 

 

 

Opplæring og motivasjon av butikkansatte 

De butikkansattes kunnskap og motivasjon for å selge økologiske produkter er ofte mangelfull 

og en begrensende faktor for salget. Prosjektet vil derfor gjennomføre et opplæringsprogram 

for butikkansatte. 
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Resultater 

 Ingen aktivitet 2012. FF grønnsaker og FF frukt og bær har samarbeidet om å få på 

plass en markedskoordinator. Det har vært flere møter mellom Foregangsfylkene 

på dette, samt et møte i desember hos SLF. SLF ønsker å sette dette arbeidet på 

vent i 2013.  

 

 

Økt bruk av økologiske grønnsaker i storhusholdning (HoReCa) 

Møter, kurs, informasjon og studieturer innenlands er aktuelt for å nå denne viktige 

målgruppen. 

 

Rapport  
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Resultater 

 Mange møter med sykehuset for å motivere til økt forbruk av økologiske produkter 

på SiV: 

Resultatet for september viser at samlet for alle kantinene er innslag av økologiske 

varer 5,7% av totalen. 

26% av frukt og grønt var økologisk.  

16% av brød i  Caféen i Tønsberg var økologisk. 



Det serveres økologisk suppe 1 gang pr uke. 

Salatbaren blir økologisk fra 2013 

 

Visningstur med kjøkkenansatte på sykehuset og elever ved RM til 

økoprodusenter. 

 

Avklaring med Debio om avviksmeldinger på innkjøp 

Etablert nettverksgruppe av storkjøkkenansatte. Gjennomført 2 møter. 

Fulgt opp offentlig innkjøp og avvik på leveranser av økologiske produkter 

 

Tilpasningsdyktighet og økonomiske rammer til å kunne initiere tidsriktige tiltak og støtte 

gode initiativ fra andre, er svært viktig i helkjedejobben. Det bør derfor være rom for tiltak 

som vanskelig kan planlegges lang tid i forveien. 

 

 

Beskrivelse av markedssituasjonen for grønnsaker i Foregangsfylke økologiske 

grønnsaker, kjerneområde Telemark, Vestfold, Buskerud og Østfold: 

 

Rotgrønnsaker: Godt salg gjennom Coop og Bama. Produsentene merker økt salg etter Coop 

kampanjen på økologisk mat. 

Gulrøtter fra regionen ble solgt ut før jul. 

Krydderurter: Godt salg 

Agurk: Godt salg 

Salat: Noe ujevnt gjennom Bama. Avventer Ica og situasjonen for salg gjennom grossist 

Tomat: Høy etterspørsel, men stort prispress fra Bama. Det igangsettes kampanje for 

økologiske tomater uka etter at norsk produsent har avsluttet sesongen. 

 

 

 

 

Formidling: 

 

11.1: Foredrag om økologiske grønnsaker i storhusholdning på fagsamling for Bioforsk. 

 

22.3: Kompetansesamling kommunene i Vestfold 22.3: Foregangsfylke som tema 

 

6.6: Demo for Logistikkansvarlige i Helseforetakene i Norge på Rica Havna Hotell 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Foregangsfylke økologiske grønnsaker Regnskap Budsjett 2012 Rev  budsjett Andre fin. Regnskap 2012

post nr. Budsjett 2011 og foreløpig regnskap 2011. Hovedprioriteringer 2013 Budsjett 2011 2 011 fra prosjektplan FM 2012 HP midler

1 Prosjektansvarlig (20 % stilling) 137 000 100 000 144 000 140 000 140 000                

2 Reiser, telefon med mer 50 000 50 000 50 000 14 265                  Reiser

3 Diverse og uforutsett (hele prosjektet) 50 000 40 470 50 000 20 000

Sum 237 000 140 470 244 000 210 000 154 265                

post nr. Delprosjekt 1: Økologisk grønnsakproduksjon

Prosjektleder:

11 Lønn 420 000 804 242 440 000 440 000 680 808                

12 Arbeidsgiveravgift og pensjonsutgifter 125 000 130 000 130 000 73 179                  

13 Kontor, reiser og administrasjon 250 000 59 000 262 000 180 000 60 934                  

Andre kostnader:

14 Markdager 4-5 pr år 50 000 60 000 50 000 30 000

15 Nettverksmøter, rådgiver samlinger 50 000 50 000 20 000

16 Studietur utlandet 30 000 20 000 85 000 20 000

17 Utvikling av teknisk utstyr ugrasbekjempelse 50 000 40 000 0

18 Utviklingsarbeid regelverk (kun 2010) 0

19 Informasjonsmateriell, rådgivingsmateriell og formidling 0 50 000

Sum 975 000 973 533 1 107 000 820 000 0 814 921                

Delprosjekt 2: Helkjede økologiske grønnsaker

21 Leder delprosjekt helkjede (30 % stilling) 205 000 140 000 215 000 210 000 210 000                

Nye sorter potet og produktutvikling av potet til bruk i storkjøkken HP-kr 116 779

22 Kjøp av konsulenttjenester 83 000 55 218 100 000 100000

23 Studieturer for nettverksbygging 50 000 50 000 19 000 10000 11 270                  Møter ++

24 Opplæring og motivasjon butikkansatte 50 000 50 000 20000

Motivasjonstur Danmark for sykehuset 102 000

25 Økt bruk av økologiske grønnsaker i storhusholdning (HoReCa) 50 000 75 000 50 000 70000 85 584                  

Modulbasert opplæringsprog. (Choice) 65 000

Sum 438 000 553 997 465 000 229 000 200 000 306 854                

TOTALT 1 650 000 1 668 000 1 816 000 1 259 000 200 000 1 276 040             

FINANSIERING

31 Økologiske handlingsplanmidler SLF 1 300 000 1 300 000 1 541 000 1 300 000 1 673 676             373676

32 *Økologiske handlingsplanmidler Fylkesmannen 187 000 200000 overført fra Slf

33 BU-midler (utredningsmidler Fylkesmannen og Innovasjon Norge) 100 000 75 000 100 000

34 Fra ØQ FF Oslo Akerhus for modulbasert opplæringsprog. (Choice) 65 000

34 VSP-mat 100 000 100 000 0

35 75 000 0 -141 579              Underskudd 2011, dekket inn  2012

36 Underskudd 2011, dvs FM fikk ikke dekket sin PL funksjon fullt ut 41 000 -41 000 -141 579              

37 Gratis førsteråd 75 000 75 000 -114 478              Overskudd 2012 = til gode 2013

TOTALT 1 650 000 1 668 000 1 816 000 1 259 000 200 000 1 276 040


