
Rapport og regnskap 

Foregangsfylke økologiske grønnsaker – 
produksjon og marked 2013 

Rapporten bygger på mål og strategiene slik de er formulert i 
prosjektbeskrivelsen. Godkjent i prosjektstyret 28.2 2014. 
 

 

Delprosjekt 1 – Økologisk grønnsaksproduksjon 
 

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.  

 

Rapport  

Pr. 

31.12.13 

 

Resultater 

 4 foredrag på møter og kurs om alternativ ugrasbekjempelse samt forbyggende 

tiltak og falsk såbed. Det er etablert samarbeid med  Fylkesmannen i Telemark i 

2013. Det var 3 markdager/besøksrunder med tema mekanisk ugrasbekjempelse og 

jordstruktur i Skien. 

Utarbeiding av nytt kursmateriell om systematisk ugrasbekjempelse i grønnsaker. 

Målgrupper er økologiske og konvensjonelle produsenter. 

 

Første ugraslukevogn i Norge ble kjøpt hos en økogrønt produsent i Østfold. 

Planlagt visning på markdag og innsamling av data til arbeidsforbruk og 

økonomiske kalkyler fra NLR Sør-Øst var ikke mulig pga. forsinket oppstart med 

vanskelige værforhold våren 2013.  

 

GPS til presisjonslandbruk (faste kjørespor), til optimalisert radrensing i 

grønnsaker ble jobbet med videre i 2013. Resultat: utstyr er for kostbar og lite 

økonomisk til det fleste økogrønt produsenter i Norge. Det er kun interessant for 

storskala og parallellprodusenter. En økogrønt dyrker i Lier har tatt GPS i bruk og 

en produsent i Skien vurderer dette i 2014 

 



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. 

 

Rapport  

Pr. 

31.12.13 

 

Resultater 

 Mange av sortene som er bra egnet til konvensjonell dyrking er også egnet til 

økologisk. Uansett finnes det noen unntak av dette. NLR samler hvert år 

sortserfaringer i samarbeid med produsenter og frøfirma. Dette blir publisert i en 

felles sortsliste. Derfor har prosjektet valgt å ikke bruke store ressurser på 

sortrådgiving. I tillegg finnes sortsoversikter for økologiske grønnsaker fra 

utlandet. Prosjektleder deltok på ulike sortsmøter til å holde seg oppdatert. 

 

 

 

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. 

 

Rapport  

Pr. 

31.12.13 

 

Resultater 

 Regulering av gulrotsuger i økologisk dyrking med bruk av insektnett er formidlet 

til produsentmiljø. Produsentene som har brukt nettdekking har ikke klaget over 

store skade i 2013. 

 

Det er oppdaget nye nematoder hos 2 økologiske dyrkere i Hedmark i 2013. Det 

ble sendt inn prøver og utarbeidet planer om tilpasset vekstskifte. Prosjektet har 

opparbeidet kunnskap om meloidogyne hapla og pratylechus ssp. Det er etablert 

godt samarbeid med Dansk Gartnerirådgiving om temaet. Prosjektleder har holdt 

innlegg på dansk nematodekonferanse i Billund 2013. 

Det er godt samarbeid mellom 3 nordiske økogrøntrådgivere om temaet. 

Prosjektlederen har hold 2 foredrag/kurs for produsenter om nematoder i 

økologiske rotgrønnsaker i samarbeid med NLR-Viken og NLR-Sør Øst. 

 

Svensk rådgivingstjenesten i Husholdningselskapet jobber med produsentdrevet 

FoU. Gjennom Foregangsfylkearbeidet har vi utveksling av kunnskap om svensk 

og norsk økologisk rotvekstdyrking. Prosjektleder har besøkt FoU- gruppe i 

Sverige til å holde innlegg om erfaring med nematoder og gjødselstrategier i norsk 

økogrønt produksjon. 

 

I samarbeid med NLR-Veksthus har prosjektet samlet inn relevant kunnskap fra 

Europa om spesifikk klimastyring i økologisk dyrkning i veksthus. Det har vist seg 

at klimamodeller for konvensjonell dyrking ofte ikke fungerer i økologisk 

produksjon. Erfaring etter utprøving i økologisk urter og agurk produksjon i 



Vestfold og Buskerud viser gode resultater med mindre sykdommer. 

 

Bioforsk Økologisk har lagt plantevernplaner for økologiske grønnsaker der 

prosjektleder er medforfatter. 

 

 

 

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. 

31.12.13 

 

Resultater 

 Etter årviss utprøving av jordtyper i oppal og potteurteproduksjon, har 

produsentene mye kunnskap og erfaring om valg av riktig jord. Utprøving med 

ulike typer flytende organisk gjødsel har ført til hyppig bruk hos økodyrkere i 

kjerneområdet. Målet videre er å spre kunnskap også til andre fylker, for eksempel  

Rogaland. 

I samarbeid med NLR-veksthus sitt økoprosjekt og en økologisk 

veksthusprodusent ble det testet økologisk jord til Crispi salat. Resultater blir 

rapportert i Veksthusprosjekt i NLR-Veksthus.  

Hærmygg er et nytt problem i økologisk oppal og veksthus dyrking. Utfordring er 

manglende kunnskap fra jordleverandører og oppalsprodusenter. I sellerioppal og 2 

hold av agurk ble det stort svinn. Erfaring i utenlandsk økodyrking viser at BT kan 

være løsningen, men det er ikke tillat i Norge. Det er søkt om godkjenning av BT 

hos Mattilsynet for lenge siden, men manglende kapasitet i saksbehandling har 

stoppet utviklingen. 

 

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. 

 

Rapport  

Pr. 

31.12.13 

 

Resultater 

 Kretsløpsprinsippet er en utfordring for gjødselskrevende økologiske grønnsaker. 

Særlig i områder uten husdyr. Det er god erfaringsutveksling med økologiske korn 

miljøer og kornrådgiver i NLR. 

Prosjektet har jobbet med et system for total nitrogen balanse i økologiske 

grønnsaker. Dette bygger på utenlandsk erfaring og krever tilpassing til norske 

forhold. Systemet ble presentert og diskutert med dyrkerdrevet FoU gruppe på kurs 

på Hallberg/Sverige i høst 2013.  

 



Det er utprøvd nytt måleutstyr til EC, både i veksthus og friland. Det ble 

demonstrert på markdager og gartneribesøk. Teknikken har vist seg som det 

fungerer og 3 dyrker har skaffet seg egen utstyr. 

Nyeste generasjon av måleutstyr kan være veldig interessant for produsentene 

fordi det er enkelt å bruke. Det blir vurdert å teste NPK -  utstyr  neste 

dyrkningsesong. Det planlagt utprøving av pH-sonde til kalk gjødsling. 

  

Aminosol ble søkt og godkjent som gjødsel for økologisk dyrkning. 

 

På markvandring i Grenland har det kommet fram at mange dyrker i distriktet har 

utfordringer med jordpakkeskader, spesiell etter våren 2013. Det ble utviklet 

strategier med fangvekster og grønngjødsling for konvensjonelle dyrkere. Her 

brukes erfaring fra økologisk. 

 

 

 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. 

 

Rapport  

Pr. 

31.12.13 

Resultater 

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

kunnskap på tvers i alle NLR sine lokale enheter (vekstskifte, ugrasregulering, 

gjødsel strategi, skadegjørende) 

 

Prosjektet samler opp fagstoff på hjemmeside fra NLR og gjør det tilgjengelig for 

alle rådgivere i NLR og dyrkere i hele landet. 

 

Det var målet å gjøre prosjektets erfaring bedre tilgjengelig også på Toten og 

Hedmark i 2013. Det var ikke mye samarbeid med Toten pga. lite etterspørsel. 

Men samarbeid med NLR-Hedmark gjennom felles gårdsbesøk og markvandringer 

var en suksess. Prosjektet har etablert fast rådgiving til økologiske produsenter i 

Hedmark. Flere av gårdsbesøkene ble gjennomført med lokale rådgivere fra 

Hedmark. Det er planlagt å utvide dette i 2014 til felles kurs og markdager i regi av 

lokale rådgivingsenheter. 

 

NLR-Veksthus har jobbet med forprosjekt om spiselige blomster i 2013. 

Foregangsfylkeprosjektet har bidratt med oversikt over vekster med erfaring fra 



andre land og oversikt om nettverk og dyrkerkontakter i utlandet. 

 

NLR deltok på fagtur til grønnsakrådgivere i Rogaland  sommeren 2013. 

Prosjektet har bidratt med faglig innspill under besøk av økologiske parallell 

produsenter. 

 

 

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”. 

 

Rapport  

Pr. 

31.12.13 

 

Resultater 

 Grønnsakprodusenter er veldig tett på markedet og følger opp trender. Fokus ligger 

på å bistå produsentene å tilpasse produksjonen sin etter markeds behov 

(emballasje, holdbarhet, kvalitet). 

Delprosjekt 2 har fulgt opp produsentene på Østlandet via markedsadgang for 

deres produkter. Vi har direkte kontakt med dyrkere, produsentorganisasjoner, 

grossister, storhusholdningsaktører og matvarekjeder. Vi avdekker og forsøker løse 

flaskehalser i markedet. 

 

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. 

 

Rapport  

Pr. 

31.12.13 

 

Resultater 

 Bioforsk og NLR Veksthus  har i samarbeid med prosjektet, lagt en liste med de 

mest ønskede biologiske bekjempelsesmidler og nyttedyr allerede i 2012. Det er 

ikke utvikling i 2013, fordi saken ligger urørt til saksbehandling hos Mattilsynet og 

VKM. 

Prosjektleder deltok på: 

- Strategimøte for norsk grønnsak produksjon i regi av Bioforsk og NLR. 

Det ble kartlagt utviklings- og forsknings behov i økologisk 

grønnsakproduksjon.  

- Nordiske løkrådgiversamling på Gardermoen i regi av NLR. Kartlegging 

av kompetanse og behov for å forbedre løkdyrking. Det er fortiden lite 

økologisk løkdyrking i  Norge. 

- Rådgiver samlinger i NLR til planlegging av aktiviteter 

(Rotvekstkonferanse, kompetanseheving til rådgiverapparat) 



- Fagmøte i Drammen til alle økologiske NLR rådgiver på Østlandet, i regi 

av økologisk veiledningsprosjekt. 

 

NILF har gjennomført undersøkelse til årsaker til manglende motivasjon for 

økologisk dyrkning blant norske frukt-, bær- og grønnsaksdyrkere. Prosjektet har 

bidratt med å formidle kunnskap og kontakter til økogrønt miljø og innspill til 

spørreskjema. 

Bioforsk har offentligjort en rapport om tungmetaller i økologiske grønnsaker, med 

store negativ medieoppmerksomhet i sommer 2013. I samarbeid med 

Fylkesmannen i Telemark og OIKOS har prosjektet jobbet med å oppdage og 

offentliggjøre alvorlige fakta feil i studien. Saken er under behandling i etikk-

kommisjonen fra UMB.  

 

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. 

31.12.13 

Resultater 

 

 Prosjektet har initiert samarbeid og erfaringsutveksling om nematoder i økologiske 

grønnsaker. Prosjektleder har bidratt under fagtur til Danmark 

”kompetanseoverføring fra økologiske til konvensjonelle rådgiveer”. Tema var 

ugras, gjødsling i økologisk salat,  løk, purre og nematoder. Det var besøk hos 2 

storskala produsenter i Danmark. 

 

Dansk spesialrådgiver i veksthusdyrking var invitert til erfaringsutveksling og til å 

besøke en økologisk tomat og en økologisk agurk produsent i kjerneområdet. 

Tema i samarbeid med NLR veksthus var klimastyring og dyrkningssystemer i 

økologisk veksthus samt utveksling av erfaring om ulike midler i økologisk 

bekjempelse av sykdommer. 

 

Kurs i økologisk grønnsakdyrking  på Gjennestad Gartnerskole. 

 

Deltakelse på økogrønt rådgiver samling ( fra Sveits, Østerrike, Frankrike, 

Tyskland, Luxembourg) i Tyskland høst 2013 

 

 

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. 
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Resultater 



 Ingen aktiviteter i 2013 

 

 

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. 

31.12.13 

Resultater 

 Det varslete endringer i norsk økologiforskrift med implementering av EU-889 

forordningen kom ikke i 2013. Ut over dette vil det komme endringer i regler om 

parallellproduksjon fra EU over tid. Dette vil få store konsekvenser for 

parallelldyrking hos grønnsakprodusenter. Mattilsynet og regelverksutvalget har 

bedt om utredning av konsekvenser og mulige løsningsforslag. Prosjektleder har i 

samarbeid med NLR Veksthus og fagkoordinator for grønnsaker i NLR lagt fram 

en slik rapport i 2013. 

Prosjektet har faglig bidratt til Mattilsynets innspill til EU-kommisjonens arbeid 

med nytt regelverk for økologisk veksthusdyrking.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Prosjektkostnader 2)  kr i 2013 Rev. kr i 
2013 

Regnskap 
2013 

 Administrasjon av prosjektet: Fylkesmannen i Vestfold v/Holm       
 Prosjektansvarlig (20 % stilling) 150 000 150 000 175283 
 Reiser, telefon med mer 50 000 20 000 24972 
 Diverse og uforutsett (hele prosjektet) 20 000 20 000 0 
 Delsum administrasjon av prosjektet 220 000 190 000 200255 
 Delprosjekt 1: Økologisk grønnsakproduksjon v/Holz       
 Rådgivning og informasjon direkte til produsentmiljøet 450 000 450 000   
 Fagtur 60 000 60 000   
 Nettverks- og kompetanseutvikling i rådgiverapparatet  190 000 130 000   
 Nettverks- og kompetanseutvikling i produsentmiljøet  160 000 100 000   
 Reisekostnader 70 000 70 000   
 lab prøver 10 000 10 000   
 Møter i prosjektstyre, rapportering (prosjektleder) 40 000 40 000   
 Delsum økologisk grønnsakproduksjon 980 000 860 000 879836 
 Delprosjekt 2: Helkjede økologiske grønnsaker v/Holm       
 Markedskoordinator, innleid arbeid i samarbeid med FF Frukt og bær 

(vedl.) 
125 000 0 

0 
 Fagtur 30 000 30 000 68963 1 Fagtur finansiert av HP midler 

Økt bruk av økologiske grønnsaker i storhusholdning (HoReCa) 50 000 50 000 9129 2 Storhusholdning deltok på fagtur, 

Formidling - sesongkalender 70 000 70 000 45494 3 delutbet. av sesongkalender * 

Delsum delprosjekt 2 275 000 150 000 123586 4 Kr. 91323 rest 2013, utbetales i 2014* 

Totalsum for Foregangsfylke grønnsaker 2013 1 475 000 1 200 000 1203677 
 Tilskudd fra FF Frukt og bær til sesongkalender   35 000 35000 
 Finansiering HP midler FMVE 175 000 60 000 60000 
 LUF-midler (foregegangsfylke-satsing) 1 300 000 1 200 000 1200000 
 Totalt 1 475 000 1 295 000 1295000 
 


