
       Årsrapport for 2014 
 

 

 
Hovedmål:  
Produksjon og marked 
 

 
Økologisk kvalitetsproduksjon på 15 % av grønnsak- og potetarealet innen 2020. Foregangsfylket 
vil følge produktene gjennom verdikjedene ut til forbruker 
(Alle foregangsfylkene fikk nasjonalt ansvar fra 2014. Våre tall er derfor hentet fra hele landet.(PT 2014).) 
 
Tall fra produksjonstilskudd 2014 viser at det økologiske grønnsakarealet nå er på 1918 daa og det 
økologiske potetarealet er på 1005 daa. 15 % målet for grønnsaker og hele landet blir da 10.225 daa i 
2020 og for poteter 15.994 daa (se tabeller vedlagt). 
 
Vestfold, Hedmark, Oppland, Buskerud, Nord-Trøndelag og Østfold hadde alle økologisk grønnsakareal 
over 100 daa. Dette gir et inntrykk av hvor tyngdepunktet i nåværende produksjon er.  
Kun tre produsenter hadde mer enn 100 daa med økologiske grønnsaker, hvorav en er 
parallellprodusent, dvs produserer samme kultur både økologisk og konvensjonelt.  Det økologiske 
potetarealet er på 1005 daa og kun en produsent har mer enn 50 daa. Mange produsenter har under 10 
daa potet/grønnsaker.  
 
Det var 15 grønnsakprodusenter med parallellproduksjon i Norge i 2013. Fylker med størst andel 
parallelldyrking er Hedmark, Oppland, Buskerud, Rogaland og Nord-Trøndelag.  
 
Foregangsfylket har i samarbeid med Gartnerhallen satt av tid til produksjonsplanlegging høsten 2014. 
På denne måten kan vi få til produksjonsplaner som tilfredsstiller både produsenter og varemottakere. 
Gartnerhallen satser på økogrønnsaker som: potet, gulrot, agurk, tomat, løk og kålrot. Det er viktig å 
satse på de store varegruppene av grønnsaker og få disse til å fungere i markedet. Gulrot er en vinner i 
denne sammenheng og har tatt større markedsandeler de siste 2 årene. Rotgrønnsaker og potet vil 
følges opp på samme måte. 
 

  

1. delmål: Produksjon: 
Øke produksjonen og areal- 
effektiviteten 

 
Tiltak hos produsenter og overføringsverdi til det konvensjonelle landbruket.  
Informasjon til øvrige landbruksrådgivingsenheter 
Utføres av Thomas Holz, Silje Stenstad Nilen og Siri Abrahamsen 

 
A. Forebygge mot ugras 
 

 
Fotodokumentasjon vedlagt 
 

Årsrapportering fra Foregangsfylke økologiske grønnsaker – produksjon og 
marked 2014 

Frist 1. mars 2015 
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 Forebygge mot ugras 
Dyrking på friland v/Thomas Holz: 
 
Tilpasset bruk av driftsmidler 
Fokus på nye og mer tilpassede 
driftsmidler, stabil produksjon, 
tydelige rutiner, planlegging og 
kontroll på det som skjer 

           Gjennomførte aktiviteter i 2014:            
            
           Antall foredrag og besøk:  

10 foredrag på kurs og møter (nasjonal rotvekstkonferanse Gardermoen), i Vestfold, Agder, 
Telemark, Nordmøre, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag) samlet ca. 180 tilhørere. 
23 gårdbesøk med ugras som hovedtema, beitepusser som forbyggende redskap blir brukt av 
flere produsenter, først i Buskerud, seinere også i andre fylker. 
Det ble testet økologisk blomkål på maisplast. Foreløpig resultater er bra, men det er ikke sikkert 
det fungerer godt nok med vanning pga. stor plante avstand => få hull. 
Hypping i blomkål og brokkoli hos 6 produsenter uten håndluking, håndhakke. => fungerer bra 
Det ble testet falsk såbed hos en konv. løkprodusent i Vestfold på 15 da =>stor suksess hvor det 
var lite kveke (overføring av kunnskap fra øko til konv.) 
 
Utprøving av plast i kålproduksjon 
 
Oppfølging av søknader hos Mattilsynet om nye midler i økologiskproduksjon(Bacillus 
Thurigiensis) => sannsynlig mer arbeid med dette i løpet av året (Neem, Spruzit, Spinosad) 
 
Timeforbruk handluking for noen kulturer: 
Gulrot øko 10-35t/daa, på drill 10-25t/daa 
Blomkål, Brokkoli øko 2-15 t/daa (lite med hypping, mer på standard flatt bed) 
Rødbeter 10-35 t/daa 
Totalt antall foredrag og besøk: (Ugrastema inkludert) 
 
28 gårdbesøk med rådgiving og oppfølging av grønnsakdyrking 
 
Rådgiving drives med fokus på forbedring av driftsrutiner. Målet er mer forutsigbarhet i økologisk 
dyrking og bevisste valg av riktige tiltak 
 
Kort vurdering av resultatoppnåelsen i 2014: 
dyrkergruppe i økologisk gulrot var en stor suksess, gruppen ønsker videreføring og det er planer 
om nytt møte i Hedmark, sommeren 2015.  
Det ligger fortsatt muligheter i å forbedre produksjonen.  

 
B/C. Økologisk kunnskap er god 
agronomi =>overføringsverdi til 
konvensjonelle produsenter  

 
           Gjennomførte aktiviteter i 2014: 
2 markdager på Smøla og Frosta. http://www.lr.no/nyhetsarkiv/2014/smola/ 
2 markdager med kun konvensjonelle dyrkere for å optimalisere bruk av mekanisk ugrasredskap 

http://www.lr.no/nyhetsarkiv/2014/smola/
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Dyrking på friland v/Thomas Holz: 
 
 
 
Bruk av penetrometer 
 
Nye nyttedyr 
 
 
Delta på og informere om økologisk 
produksjon i møter, kurs og 
seminarer. Alle rådgivere skal 
kjenne til målene for Foregangsfylke 
økologisk grønnsakproduksjon 
God kommunikasjon med det 
konvensjonelle grønnsaksmiljøet og 
ta i bruk økologiske metoder i 
konvensjonell produksjon   
 
 
 
 
 
 
 
Økologisk veksthus v/Silje S.N: 
 
                 

Rotvekstkonferanse vinteren 2014: Overføring av økokunnskap til konvensjonelle dyrkere og 
veiledere. Lokale miljøer har fokus på å finne alternativer til kjemisk ugrasbekjempelse. Det er 
dårlige erfaring i med tradisjonelt mekanisk utstyr og ugrasbrenner har satt myr i brann! 
Foregangsfylket har jobbet med å skreddersy lokalt tilpasset løsning med børstemaskin.  
Falsk såbed er aktuelt hos noen konvensjonelle dyrkere pga. tidlig vår og mye fint vær. 
 
Penetrometer blir brukt som demo på markdager og i feltbesøk. Produsentene blir mer bevisst på 
jordstruktur og hvordan strukturen påvirker avlingene. 
Tanken var å bruke marihøne under fiberduk i salat. Marihøne som nyttedyr er ikke tillatt i Norge. 
Det er ikke jobber mer med dette. 
 
Rotvekst konferansen 2014 (Gardermoen) arr. NLR 
FOU dager hos Jordbruksverket i Sverige  
Møter om regelverk med Debio og NLR 
Møter om parallell produksjon med Mattilsynet o.a.,  
Felles markdag med kompetanseoverføring fra økologisk til konvensjonelle grønt rådgivere 
Felles fagtur med konvensjonelle grønt rådgivere til Sveits for å besøke 2 økol. storskala  
produsenter  
Møte med NLR-økologisk prosjektet 
Samarbeid med lokale rådgivingsenheter i Rogaland, Telemark, Buskerud, Vestfold, Østfold, 
Akershus, Hedmark om felles produsent besøk i sesongen. Det legges vekt på at lokale rådgivere 
er med under besøk=>kompetanse overføring. 
b) Kort vurdering av resultatoppnåelsen i 2014: 
Foregangsfylke grønt har blitt kjent i resten av landet etter å ha fått nasjonalt ansvar. Kompetanse 
er viktig. 
 
a) Gjennomførte aktiviteter i 2014: 
Deltakelse på prosjektets fagtur til Sveits. 
Deltakelse på møte/omvisning på Lindum i Drammen 
Deltakelse på skandinavisk seminar om økologisk veksthusproduksjon, arrangert av 
Jordbruksverket i Sverige. 
Deltakelse på konvensjonelt gjødselskurs med alle veksthusrådgiverne i Sandefjord, hvor et av 
foredragene fokuserte på økologisk produksjon og gjødsling. 
 
 
b) Kort vurdering av resultatoppnåelsen i 2014: 
Tross nasjonalt ansvar har det vært lite etterspørsel etter rådgiving fra nye produsenter på 
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økologisk veksthusproduksjon. Det er få økologiske veksthusprodusenter i Norge, - og 
hovedtyngden blir allerede fulgt opp. Dette skyldes at det ikke har vært realistisk for 
veksthusprodusenter å legge om pga usikkert og uforutsigbart marked, og ikke minst 
problematikken rundt parallellproduksjon og signaler om nytt regelverk økologisk 
veksthusproduksjon i Eu. 
Nasjonalt ansvar er godt kjent i øko veksthus sammenheng både i Norge og internasjonalt. Det er 
hele tiden god dialog og utveksling av erfaring/kunnskap siden prosjektdeltaker jobber både med 
økologiske og konvensjonelle produsenter og rådgivere. Lindum jobber med flere spennende 
utviklinger av kompost og gjødsel for økologisk veksthusproduksjon basert på kompost fra 
matavfall/hageavfall. Dette er svært spennende og vi har nå opprettet en god dialog med 
utprøving på Lindum og hos agurkgartner. 
Skandinavisk samarbeid er veldig viktig. De skandinaviske landene har ganske lik produksjon og 
like utfordringer. Samarbeidet har vært nyttig i forhold til felles uttalelse i forbindelse med et mulig 
nytt veksthusregelverk. 

D. Vekstskifte for å forebygge mot 
sykdommer og skadegjørere 
 
Dyrking på friland v/Thomas Holz: 

           Gjennomførte aktiviteter i 2014: 
 
 
Sette opp eksempler på vekstskifteplaner  
Ikke satt opp vekstskifteplaner.  
Skrevet artikkel om grønngjødsling i Økologisk landbruk. Vekstskifte er tema på gårdsbesøk. Grønnsaker 
kan ikke dyrkes uten vekstskifte, og dette må bevisstgjøres hos dyrkerne. 
b) Kort vurdering av resultatoppnåelsen i 2014: 
vanskelig å lage vekstskifteplan pga faktorer som endrer seg: arealtilgang, karensstatus, jordart, klima. 
Produsentene ønsker tilpassede planer og vil heller lære av de konsekvensene et dårlig vekstskifte fører 
med seg. 

E. Gjødsling og kalking etter 
lokale ressurser og individuelle 
behov istedenfor generelle 
anbefalinger og planer 
 
Dyrking på friland v/Thomas Holz: 

           Gjennomførte aktiviteter i 2014: 
 
Måle effekter med pH meter under besøk og markdager 
Det er skaffet nytt moderne digitalt måleutsyr for ledetall og pH. Dette gjelder måling direkte i jord. Utstyr 
ble testet ved flere anledninger. 2 produsenter måler selv. Erfaring er at det fungerer, men ikke alltid god 
nok. Foredrag på NLR kursuka om erfaring med bruk av digitalt pH – måleutstyr. 
Det er kommet nytt transportabelt utstyr for å måle N, P, K. Det er ikke nok ressurser til å skaffe utstyret 
og ta det i bruk nå. 
b) Kort vurdering av resultatoppnåelsen i 2014: 
Mangel på kunnskap i landbruket om prosesser i jorda. Det er ikke vanlig å måle tilgjengelig næring i 
vekstperioden.  
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F. Øke kunnskapsnivå om 
nematoder i økologisk 
grønnsakdyrking og bidra med 
jordprøvetaking og vekstskifte – 
planlegging 
 
Dyrking på friland v/Thomas Holz: 

           Gjennomførte aktiviteter i 2014: 

Vise til eksempler. måle i antall foredrag og besøk 

2 foredrag om nematoder og erfaring fra økol. grønnsakdyrking, blant annet under rotvekstkonferansen 
2014. Ikke noe prøvetaking i år så langt siden det ennå ikke er observert skader. Kanskje pga. tørke så 
langt inn i sesongen. Planlagt kurs i regi av FF i november er ikke gjennomført. 

b) Kort vurdering av resultatoppnåelsen i 2014: 

Tema nematoder er viktig framover, selv om det var mindre skade i 2014 og lite etterspørsel etter 
kunnskap i fagmiljø. 

G. Forbedre areal- produktiviteten 
hos produsenter og øke 
bevisstheten på avlingsmål 
 
 
Dyrking på friland v/Thomas Holz: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologisk veksthus v/Silje S.N: 
 

 
           Gjennomførte aktiviteter i 2014: 
 
Mange produsenter er ikke klar over hva de kan forvente av avlinger i økologisk produksjon. 
Foregangsfylket arbeider med bevisstgjøring av det å ha klare mål. Rutiner og god agronomi er 
grunnlaget for at produsentene kan stille krav til sin egen produksjon. Dette den mest vanskelige delen i 
hele formidlingsarbeidet. 
 
b) Kort vurdering av resultatoppnåelsen i 2014: 
Avlingen hos storskala produsenter er mer stabil og har økt 10-15 % og timeforbruk håndluking har gått 
ned. Økt avling og reduserte produksjonskostnader øker lønnsomheten. 
 
a) Gjennomførte aktiviteter aug-jan: 
Laget Dekningsbidragskalkyler for ulike tomatsorter og agurk hos en produsent. 
Ferdigstilt verktøy for å se tendensene i de ulike næringsstoffene fra år til år, i løpet av et år og i løpet av 
en og samme planting.  
b) Kort vurdering av resultatoppnåelsen i 2014: 
Dekningsbidrag og gjødselshistorikk er et nyttig verktøy for produsenter som allerede er i produksjon, og 
for fremtidige produsenter som vil starte opp/legge om til økologisk. 
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H.Veiledning av øko 
veksthusprodusenter 
 
Økologisk veksthus v/Silje S.N: 
 
Klimastyring 
 
Gjødsling og jord i veksthus 
 
Utvikling av nye driftssystemer i 
veksthus 
 
Bygge opp stabil 
veksthusproduksjon (urter, tomat, 
agurk)  
 
Lite kunnskap blant leverandører i 
driftsmiddelmarkedet 
 
Økologisk torv og vekstmedia 
 
 
 

 
Gjennomførte aktiviteter i 1. halvår 2014: 
 
8 gartneribesøk hos økologisk agurkdyrker med fokus på plantevekst, gjødsling, vanning, sopp, 
skadedyrangrep og bruk av nyttedyr. Samlet inn alle jordprøvene tatt i økologisk agurkproduksjon fra 
oppstarten (2009) som skal inn i diagrammer/en oversikt som kan brukes som et verktøy for å se 
tendensene i de ulike næringsstoffene fra år til år, i løpet av et år og i løpet av en og samme planting. 
Utviklet mottakskontroll av jord. 
 
Gartneren har i samråd med rådgiveren utviklet et system hvor brukte sekker fungerer som buffer for 
røtter og næring og som får plantene opp fra bakken. 
 
5 gartneribesøk hos krydderdyrker (med noe salat og spiselige blomster) med fokus på plantevekst, 
jordstruktur-vanning, skadedyr og nyttedyr.  
4 gartneribesøk hos tomat og agurkdyrker med fokus på ny «avling og plantevekst registrering» i agurk i 
samarbeid med et dansk konsulent firma. 
2 foredrag på økologisk FOU seminar i Sverige om erfaringer og ulike driftsmidler som brukes i Norge. 
 
a) Gjennomførte aktiviteter aug-jan: 
 
- 3 gartneribesøk hos økologisk agurkdyrker med fokus på mottakskontroll, plantevekst, gjødsling, 
vanning, sopp, skadedyrangrep og bruk av nyttedyr.  
- 6 gartneribesøk hos krydderdyrker (med noe salat og spiselige blomster) med fokus på 
plantevekst, jordstruktur-vanning, skadedyr og nyttedyr.  
- 3 gartneribesøk hos tomat og agurkdyrker med fokus på vanning, plantevekst, gjødsling og 
dekningsbidrag. 
 
- Laget dokumentasjon/veiledning på mikronæringsmangel 
- Publisering av fagartikler i Nytt fra NLR Veksthus (Resultater fra Danmark: Lovende biologiske 
midler mot meldugg i agurk» og «økologi-følger Norge med i timen?». 
 
b) Kort vurdering av resultatoppnåelsen i 2014: 
 
-for å sikre kontinuitet og effektivitet i kunnskapsformidlingen er det utført gartneribesøk med oppfølging i 
etterkant. Endringer skjer svært raskt i veksthus, slik at dette er det behov for. 
 
-Utført og laget mottakskontroll dokumentasjon vha mikroskopering, bilder og analyser. 
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-Finne løsninger på en rask måte når det gjelder mikronæringsmangel er avgjørende i 
veksthusproduksjon 
- Ved hjelp av artikler informere om økologisk veksthusproduksjon 
 

 
I. Følge opp EU- regelverk for 
økologisk produksjon, med vekt 
på parallellproduksjon 
 
Økologisk veksthus v/Silje S.N: 

 
Gjennomførte aktiviteter i 2014: 
 
Prosjektledere Silje Stenstad Nilsen og Thomas Holz har lagt fram oversikt over konsekvenser av mulige 
innstramminger i håndtering av regler for parallell produksjon Dette er et oppdrag fra Mattilsynet og 
regelverksutvalget. Rapporten ble levert fra NLR i mars. Konsekvensene vil få størst utslag i økologisk 
grønnsakproduksjon. Etter initiativ fra parallellprodusent og NLR, ble det invitert til et møte med alle 
viktige aktører i juni. Foregangsfylket har bidratt med forberedelse til praktisk omvisning hos en parallell 
dyrker og innlegg under møtet. Resultat: Mattilsynet vil gi dispensasjonsmulighet til 
grønnsakprodusenter. 
Prosjektet har sendt infomail til alle parallellprodusenter som vi kjenner til og informerte om 
dispensasjons mulighet forl grønnsaker. 6 produsenter fikk hjelp til søknaden. Det var mye 
avklaringsarbeid med Debio før søknadsfrist gikk ut. De produsentene som vi kjenner fikk godkjent disp. 
fra Mattilsynet. 
Varslete endringer i EU økoforordning i økologisk veksthus har gitt store bekymringer i de nordiske land. 
EU - kommisjonen har lagt saken på is, til stor lettelse i produsentmiljøet i hele Norden.  
 
Silje har deltatt på Kontaktmøte med Debio og Mattilsynet, vært delaktig i veksthusproblematikken; sendt 
ut informasjon til produsenter, skrevet artikkel/nyhetsmail i økonettverket om aktuelle problemstillinger og 
bistått produsenter med søknad om dispensasjon til parallelproduksjon 
 
b) Kort vurdering av resultatoppnåelsen i 2014: 
Parallelldyrking ville være umulig for grønnsaker og planlagte endringer i veksthusregelverk var en stor 
bekymring og omlegging til økologisk ble uaktuelt.. Begge saker har foreløpig ordnet seg. EU 
kommisjonen har sagt at saken vil komme opp igjen. 
 

 
J. Utvikle strategi for økt 
omlegging og produksjon av 
økologiske grønnsaker og urter i 
veksthus 
 
 

 
 
Gjennomførte aktiviteter i 2014: 
 
 
 
2 gartneribesøk hos småskala produsent/gårdsbutikk på tomat og agurk. Rådgiving i oppstarten, 
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Økologisk veksthus v/Silje S.N: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

motivere til videre og større produksjon i framtiden. 
1 gartneribesøk hos produsent/gårdsbutikk som ønsker å teste ut økologisk gjødsel, dyrking i bakken. 
1 planlegging/orienteringsmøte med produsent som ønsker å starte opp med økologisk produksjon.  
Samlet et internasjonalt nettverk på økologisk veksthusproduksjon med produsenter, rådgivere og 
driftsmiddel leverandører som mottar informasjon på e-post om ulike nyheter på økologisk 
veksthusproduksjon. 
Gjennomgått DB for tomat og vurdert økonomien i økologisk tomatproduksjon. Samlet 
økoveksthusdyrkerne i eget nettverk for kunnskapsoverføring. Besøkt Lindum og sett på dyrking i 
matavfall som metode. 
 
 
Sendt ut informasjon på e-post om ulike nyheter på økologisk veksthusproduksjon til «økologisk nettverk 
for veksthusproduksjon». Jobbet kontinuerlig med å fram snakke og informere om de positive sidene ved 
å dyrke økologisk i veksthus. Oppfordret interesserte gartnere til å teste ut økologisk gjødsel og torv. 
Holdt meg oppdatert på nye muligheter/produkter innenfor produksjon i veksthus. 
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Økopotet – eget BU finansiert 
prosjekt v/Siri Abrahamsen NLR 
Viken 

Mange småprodusenter av potet, kun 27 av totalt 165dyrkere har mer enn 10 daa, 75 % av økopotetene 
er importert 
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Samarbeid innen delprosjekt 1: NLR, Bioforsk, FF levende matjord, Gartnerhallen, Norgro, LOG, Mattilsynet, DEBIO, Oikos, 

Gartnerirådgiving Danmark, Nederlandsk DLV, ØKOmene, FIBL Sveis, Julius Kuhn Institutt 
Tyskland, Organic Eprints, Norsk Gartnerforbund NGF, Bioland, Hushållningssällskapet, Grotek 
Danmark, ØQ, Jorbruksverket i Sverige. 
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2. delmål: Marked: 
 
Øke salget av  
Økopotet og  
Økogrønnsaker 
 
Marked: Kari Mette Holm 

Vi vil ha kontakt og samhandling med nasjonale og regionale omsetningsprosjekter og markedsaktører 
på grønt, i den grad vi får informasjon om slike prosjekter. 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. 
Markedsaktørene i denne regionen er stort sett landsdekkende. Jobben som gjøres her har derfor direkte 
virkning for resten av landet. Hvis vi klarer å øke det økologiske markedet for norskproduserte 
grønnsaker, vil hele landet kunne nyte godt av det. Erfaringer fra helkjedeavtaler, andre avtaler, utvikling 
av informasjonsmateriell osv deles med de som ønsker det. Informasjon av sensitiv karakter, som kan 
knyttes til enkeltbedrifter og deres konkurranseevne, vil vi være forsiktige med å publisere. 
Foregangsfylke «Forbruk i storhusholdninger» har det nasjonale ansvaret for dette arbeidet og vil ta seg 
av bruk av grønnsaker i storkjøkken. Vi vil samarbeide på dette tema. Siden FF Økologisk mat i 
storkjøkken har et nasjonalt ansvar vil vi i FF prioritere dagligvaremarkedet og alternative 
omsetningskanaler. Vi vil likevel følge opp og sluttføre de prosjektene vi har startet opp innen 
storkjøkken. 
 

  
Formidling 
 
v/Kari Mette Holm, prosjektleder 

Gjennomførte aktiviteter i 2014: 
 
Foregangsfylke grønnsaker og Foregangsfylke frukt og bær har tatt initiativet til å lage en egen 
nettside for alle foregangsfylkene. Nettsiden vil bli liggende som en prosjektside på 
http://prosjekt.fylkesmannen.no/Okologiske-foregangsfylker/ 
Og på http://www.fylkesmannen.no/Vestfold/ som eget prosjekt 
Vi legger ut relevant informasjon på denne siden fortløpende. Vi kan derfor si at vi nå har nådd 
vårt mål om å formidle fra foregangsfylkene. 
 
Sverige er interessert i norske arbeidsmåter. Thomas Holz og Silje Stenstad Nilsen ble invitert til 
«FoU innen økologisk produksjon» 9.-10. april i Linköping. 
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/ekologiskproduktion/forsokochutveckling
/forskningochutvecklinginomekologiskproduktion2014.4.37e9ac46144f41921cdbceb.html 
Erfarenheter från utvecklingsprojekt i Norge. Odlingssystem och växtnäringsstyrning till gurka och 
andra växthuskulturer och flytande gödselmedel: Silje Stenstad Nilsen och Thomas Holz, Norsk 
Landbrugsrådgivning. 
 
Foregangsfylket har deltatt i referansegruppe og vært aktiv diskusjonspartner for Anna Milford i 
NILF for utarbeiding av notat om ”Årsaker til manglende motivasjon for økologisk dyrking blant 
frukt-, bær og grønnsakdyrkere”    http://redir.opoint.com/?key=6i7ZYivvHLZRt60h83E0 
 
 

http://prosjekt.fylkesmannen.no/Okologiske-foregangsfylker/
http://www.fylkesmannen.no/Vestfold/
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/ekologiskproduktion/forsokochutveckling/forskningochutvecklinginomekologiskproduktion2014.4.37e9ac46144f41921cdbceb.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/ekologiskproduktion/forsokochutveckling/forskningochutvecklinginomekologiskproduktion2014.4.37e9ac46144f41921cdbceb.html
http://www.jordbruksverket.se/download/18.37e9ac46144f41921cdc75d/1399021007306/%C3%98kologisk+veksthusproduksjon+i+Norge++Silje+Stenstad+Nilsen.pdf
http://www.jordbruksverket.se/download/18.37e9ac46144f41921cdc75d/1399021007306/%C3%98kologisk+veksthusproduksjon+i+Norge++Silje+Stenstad+Nilsen.pdf
http://www.jordbruksverket.se/download/18.37e9ac46144f41921cdc758/1399021003208/Flyttende+organisk+gj%C3%B8dsel+Thomas+Holtz.pdf
http://redir.opoint.com/?key=6i7ZYivvHLZRt60h83E0
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NILF oppsummerer slik: 

«To bekymringer 
I hovedsak har de konvensjonelle dyrkerne to bekymringer i forhold til omlegging: At de skal få problemer 
med avlingen sin fordi det ikke er tillatt å bruke kjemiske sprøytemidler, og at de ikke skal få omsatt de 
økologiske varene til en høyere pris. 
De konvensjonelle frukt- og bærdyrkerne er generelt mest bekymret for de dyrkingstekniske 
utfordringene ved økologisk dyrking, mens grønnsaksdyrkerne er mest bekymret for manglende 
etterspørsel og betalingsvilje for økologiske varer. 
Økologiske produsenter har suksess med dyrking 
Frukt- og grønnsaksdyrkere som allerede har lagt om til økologisk, har i liten grad opplevd problemer i 
forhold til dyrking og avling, men enkelte er misfornøyde med pris og omsetningsmuligheter. Misnøyen 
gjelder både for liten markedsandel, og vanskeligheter i forhold til leveringssystemet. 
 
Tiltak for mer økologisk 
Tiltak som kan gjøre det mer attraktivt å dyrke økologisk, vil være å skape systemer som gjør at 
økologiske produkter når ut til forbrukere som har betalingsvilje for økologiske produkter. I tillegg er det 
viktig å nå ut til de konvensjonelle produsentene med informasjon om at det finnes mange produsenter 
som har hatt suksess etter å ha lagt om til økologisk.» 

 
Parallellproduksjon: Deltatt i møte med Norges Bondelag, Mattilsynet, Debio, NLR, 
Foregangsfylkene Grønnsaker og Frukt og bær og grønnsakprodusenter 16. juni om tema: 

”Utfordringer for utviklingen av økologisk landbruk ved varslet innstramming av praktisering av 
regelverket for parallellproduksjon» 
Endringen i regelverket vil være problematisk både med tanke på muligheten for kunnskapsutvikling og 
for utviklingen av norsk økologisk produksjon og marked. Vi har sendt et felles brev til L. direktoratet og 
LMD, etter fellesmøtet 16. juni 2014. 
 

 Foregangsfylket benytter seg av PT databasen for å lage oversikter over antall produsenter og 
areal produsert økologiske grønnsaker og potet. Dette er til stor hjelp for produksjonsveilederne 
for å finne aktuelle produsenter til økologisk produksjon. 
For økologisk veksthus finnes ikke slike oversikter.  
Foregangsfylket ønsker følgende endring: Økologisk areal bør i søknadsskjemaet splittes opp i de 
samme vekstene som konvensjonelt areal. Veksthusgrønnsakene bør splittes opp i økologisk og 
konvensjonell produksjon (januaromgangen). 
Landbruksdirektoratet har svart oss slik: «Når det gjelder hvordan vi utformer søknadsskjemaet 
må vi veie ulike hensyn mot hverandre. Av hensyn til foretakene skal skjemaet være så enkelt 
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som mulig, i tillegg er enkelte produksjoner splittet opp for å tilfredsstille SSB sine krav til statistikk. 
Det er lite sannsynlig at det blir gjort noen større endringer av søknadsskjemaet i nåværende 
tekniske løsning. Nytt datasystem er planlagt å fungere fra 2017, og vi tar med oss innspillene i 
arbeidet med nytt fagsystem.» 

 

 Web Gis Økologisk Vestfold er tatt opp igjen for å se om NLR vil ta dette i bruk. Web Gis 
Økologisk er et nettsted der vi har digitalisert alle skiftekartene for økologiske og karensarealer i 
Vestfold. Dette verktøyet skulle brukes for å gi økoprodusenter og de som ønsket å dyrke 
økologisk, en oversikt over hvor arealene ligger i Vestfold. For grønnsakprodusenter er det viktig å 
benytte seg av arealene til husdyrprodusenter pga gjødsel. Vi har hatt få treff på siden, men 
forsøker en gang til å se om verktøyet blir tatt i bruk. 

 

 Kompostprosjekt Stenersens gartneri 
 

 Foregangsfylket har i 2014 fått et nytt medlem inn i Prosjektstyret. Dette er Pernille Rød Larsen fra 
Gartnerforbundet.  

A. L
Løse flaskehalser i 
markedsarbeidet:  

 
 
v/Kari Mette Holm 

 
Gjennomførte aktiviteter i 2014 og resultater av årets arbeid: 
 
Har hatt møre med GH angående salg av økogrønt.  Foregangsfylket vil følge opp 
produksjonsplanleggingen høsten 2014 for å balansere volum på en bedre måte. I dag er det 
underdekning av ulike grønnsaker mens produsenter opplever å ikke få levere ønsket volum. 
25. november møttes FF grønnsaker, gartnerhallens administrasjon, Bama, SKP økogrønt og 
økoprodusenter (grønnsaker og potet). Dette var det første møtet som var gjennomført mellom GH og 
deres økoprodusenter!! En av konklusjonene fra møtet var: Mer og bedre kommunikasjon i 
produksjonsplanleggingen. Utover dette ytret Bama et ønske om å se på økologiske grønnsaker vs 
konvensjonelle grønnsaker og måle innholdet av vitaminer som helsefremmere. Arbeidet vil skje i 
samarbeid med Foregangsfylke grønt i 2015.  
Norgesgruppen er den viktigste kunden på økologiske grønnsaker. Det må jobbes mer med 
rotgrønnsaker i 2015. Det er innmeldt 450 tonn økogulrot og 100 tonn kålrot.for 2015. Det er behov for 
tidligpotet øko. Løk: behov for mer jord for å dekke opp etterspørsel. Økoagurk: 260 tonn pr år. Øker 
hvert år. For tomat jobbes det med nye sorter. Coctail vil erstatte rund tomat. 
Det er mulig økopakking flyttes fra Hvebergsmoen til Rygge. Produsentene ønsker å diskutere pris på et 
tidligere tidspunkt en juni. Alle ble oppfordret om å kontakte Kase (SKP Øko) i forkant av prismøtet. 
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b) Kort vurdering av resultatoppnåelsen i 2014: 
Produsentene får gode og forutsigbare leveranseavtaler og produksjonsplanleggingen i 
produsentorganisasjonene legger til rette for økt økologisk produksjon. 

 

  
B. F

Fortsette forpliktende 
møter med 
storhusholdningsaktører 
og ansvarlige for offentlige 
innkjøp 

 
v/Kari Mette Holm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v/Silje Stenstad Nilsen: 
 

Gjennomførte aktiviteter i 2014: 
 
Alle helseforetak i Norge skal innføre miljøledelse med miljøsertifisering etter ISO 14001-standard innen 
utgangen av 2014. Sykehuset i Vestfold er utvalgt sammen med St.Olav, Helse Fonna, Helse Bergen og 
Helgelandssykehuset. Et av de definerte målene i sertifiseringen er å innføre f\gradvis omlegging av 
kantine og deretter postkjøkken og produksjonskjøkken til økologisk drift. 
Indikator: Sykehuset i Vestfold har innført 2 dager med økologisk suppe i uka. Brødet er økologisk. Leder 
av matforsyningsenheten ved SiV har fått ledelsen med seg på å forplikte seg til kjøp av 50 tonn 
økopotet pr år. Dette fungerer også etter at Helse Sørøst har inngått ny innkjøpsavtale. Potetene blir 
fortsatt levert fra den tidligere leverandøren. 
 
Leverandøren av frukt og grønt til kommunale, fylkeskommunale og statlige virksomheter i Buskerud, 
Telemark og Vestfold (BTV) klarte ikke å oppfylle kravspesifikasjonene om økologisk mat. BTV Innkjøp 
ved Buskerud Fylkeskommune ble deretter oppløst som følge av mange avvik og uklare 
ansvarsområder. Det er nå VOIS, Vestfold Offentlige Innkjøpssamarbeid som skal fortsette jobben i 
Vestfold. Fylkeskommunene kan selv velg leverandør.  
 
Indikator: Det lønner seg å melde avvik på riktig skjema slik at kravspesifikasjonen og god handelsskikk 
opprettholdes i offentlige innkjøp.  
 
Samarbeide med ØQ: Det ble gjennomført kurs for barnehager i Vestfold 27. august 2014. Det ble kun 
benyttet økologiske grønnsaker som råvarer. ØQ sørget for kursholder, og program. Foregangsfylke 
grønnsaker sørget for innkjøp av råvarer, kurslokale (demokjøkken) og innledning på kurset.  
 
Resultat av kurset: 
Kurset fikk gode tilbakemeldinger og ble filmet av TV Vestfold. Vi håper kursdeltakerne følger opp ved å 
lage mer mat av økogrønt. Det kom kun private barnehager. Vi må jobbe for å komme i kontakt med de 

kommunale barnehagene.                                                               

Kursinvitasjon_Vestf
old_27 08 14.pdf

 
 
Samarbeid med «Aksjon sunn matglede» i Norges Bygdekvinnelag 
Resultat: Arbeidet ikke gjennomført pga mangel på tid. 
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Stimulere til bruk av Debios serveringsmerker 
Indikator: Gull merke til Steinerskolen i Vestfold (Kurset av ØQ). Kantine Statens Park (Fylkesmannen) 
og kantine Vestfoldmuseene har deltatt på møte med Debio. Har nå over 50 % økomat i sin servering.  
Resultat: Har fått tildelt sølvmerket. 
 
Nettverksbygging med markedsaktører og koble økologisk  mat og lokalmat 
Vanskelig å måle dette, men uten et velfungerende nettverk vil markedsarbeidet være vanskelig å 
gjennomføre. 
 
Har hatt møte med Forbrukerrådet og vil benytte dem som diskusjonspart videre for å nå frem til 
forbruker. De ønsker også at forbrukeren skal få tak i norske økologiske grønnsaker. 
 
b) Kort vurdering av resultatoppnåelsen i 2014: 
Vi ser at et godt nettverk øker interessen og engasjementet for å fortsette satsingen på økologisk mat i 
storkjøkken. Aktiv oppfølging av de som jobber med mat i det daglige og evne til å ta tak i de 
flaskehalsene de møter hver dag er avgjørende for videre satsing. Vi har fått på plass et samarbeid med 
DIFI/Debio for offentlig innkjøp. Drette vil følges opp i 2015. 

 
C. Ø

Øke kunnskap om norsk 
sesongvare av grønnsaker, 
samarbeid med FF frukt og 
bær. Utvikling av 
informasjonsmateriell som 
sesongkalender og info til 
kunder 

 
v/Kari Mette Holm 

 
Gjennomførte aktiviteter i 2014: 
 
Sesongkalenderen ble ferdigstilt i mai 2014. Dette er en papirplakat i A2. Vi har også laget en liten folder 
som er enkel å ha i lomma. Kalenderne er ikke datoavhengige og kan benyttes i flere år. Kalenderen 
deles ut til restauranter, skoler, storkjøkken, dagligvarebutikker, distributører mm. Vi har også laget en 
web utgave som legges på fylkesmannens nettside. Korrektur og utarbeiding av kart har tatt svært lang 
tid. Det er også tidkrevende å koordinere flere fylker inn i arbeidet. Men resultatet har blitt svært bra 
synes vi. Vi mener det er viktig å tenke norsk produksjon og ikke sette fylker opp mot hverandre. 
Grøntsektorens trussel er import.  
 
b) Kort vurdering av resultatoppnåelsen i 2014: 
Kunnskap er vanskelig å måle her men økt bevissthet vil gå i retning av økt etterspørsel etter norske 
varer. 
 
 
 
 
 



Side: 16 av 26 

 
D. U

Utvikling av 
helkjedeavtaler.  
 
Alternative  
markedskanaler. 

 
 

v/Kari Mette Holm 

 
Gjennomførte aktiviteter i 2014: 
 
Vi har hjulpet Sykehuset i Vestfold med å få til avtale med sin leverandør, men siden de ikke ønsket å 
søke om penger ble det ingen helkjedeavtale av dette. Foregangsfylket har også hatt diskusjoner med 
økoprodusenter for å finne frem til egnede distribusjons- og salgssystem. Volumet av økologiske  
grønnsaker i totalomsetningen av grønnsaker er svært lite og for flere av distributørene er det mest 
bryderi. For de største aktørene vokser den økologiske andelen og der jobbes det nå seriøst for å øke 
norsk andel. Flere av grønnsakprodusentene leverer også til Kooperativet i Oslo. Fylkesmannens BU 
gruppe jobber med et seminar der bynært landbruk vil stå på planen. Vi ønsker å se på alternative 
produksjonsmåter og salgskanaler for bynære strøk. 
 
b) Kort vurdering av resultatoppnåelsen i 2014: 
Allianser med Forbrukerrådet. BU støtte til andelslandbruk, Bondens Marked og skolehageprosjekt. 
 

E. O
Opparbeide kunnskap om 
kundens 
preferanser/trender for å få 
nye produkter ut i 
markedet. Opplæring av 
butikkansatte. 

 
v/Kari Mette Holm 
 

 
Gjennomførte aktiviteter i 2014: 
 
Butikkansatte mottar sesongkalender via referansegruppa. Forbrukerrådet deler sin kunnskap om trender 
med oss. Kunnskapen deles med produsentene via referansegruppa vår. Opplæring av butikkansatte vil 
skje via dagligvarekonsulent. Deltatt på PEJ gruppens seminar om matvaretrender. 

 
F. S

Studieturer og messer.  
 
I nettverksbyggingen er det 
viktig å kunne bidra med 
attraktive arrangementer og 
tiltak som gjør prosjektet 
interessant for aktørene. 

 
v/Kari Mette Holm 

 
Gjennomførte aktiviteter i 2014: 
 
Det var planlagt å ta med markedsaktører til Biofach 2014. Vi bestemte oss for å satse sterkere på 
produsentene denne gang. Det har vært relativt stor nedgang i produsentmassen de seinere årene og 
med få produsenter er de svært sårbare ved evt avlingssvikt etc.  
I september 2014 arrangerte FF grønt en fagtur til Sveits. Dette ble gjennomført for å inspirere 
økoprodusenter innen potet, veksthus og frilandsgrønnsaker. Produsentene ble invitert fra hele landet og 
plukket ut spesielt etter innsats og kompetanse.  
 
 
 



Side: 17 av 26 

b) Kort vurdering av resultatoppnåelsen i 2014: 
 
Produsentene blir bedre kjent og vil samarbeide fremover. Sterke produsentmiljø er en suksessfaktor i 
markedet. Det har blitt bedre og mer kommunikasjon mellom produsentene og de har blitt kjent med 
hverandres produksjoner. Det var interessant å se at COOP i Sveits var premissgiver for økologisk 
landbruk og at de både ville ha 100 % økologiske gårder med og samtidig regional tilknytning. 
Produsentene hadde ulike samarbeidsløsninger på maskiner og redskap. 
Thomas vil delta på et oppfølgingsmøte med flere av produsentene i januar 2015. 
 

 

G. V
Visningsturer for elever, 
matfaglige personer og 
butikkansatte 

 
v/Kari Mette Holm 

 
Gjennomførte aktiviteter i 2014: 
 
Visningsturer er gjennomført i FF regi hvert år og er en populær aktivitet om arrangementet 
gjennomføres på rett tid. 
 
b) Kort vurdering av resultatoppnåelsen i 2014: 
Økt engasjement og kompetanse hos deltakerne. Dette vil gjenspeiles i økt salg.     
 
Det ble ikke tid til visningstur i 2014 pga planlegging og gjennomføring av Sveits tur. 
 
    

Delmål 3.  
Markedskoordinator  

 
FF grønnsaker og FF frukt 
og bær samarbeider om 
premisser for stillingen. 

 

 
Vi har ikke lykkes i 2014 med å få på plass markedskoordinator. De vi samtaler med ser 
problemstillingen men vet ikke hvordan vi skal håndtere dette Det er mange grunner til dette: 
Grønt produsentenes Samarbeidsråd er forespurt men ser ikke at deres rolle kan ivareta en slik funksjon. 
Ingen av de forespurte ser det som løsbart at 1 person skal ha tillit hos, og jobbe for både Coop, 
Norgesgruppen og Rema. 
Coop og Ica er vanskelig å få i tale. Det en kun NG, Bama og Gartnerhallen som responderer på våre 
henvendelser. 
Fremtiden er uforutsigbar. Det er vanskelig å «selge» en prosjektstilling som kun har finansiering fra 2 
fylker og på ubestemt tid. 
De store markedsaktørene har flyttet fra Økern og det er ikke lenger noe opplagt samlingssted for en 
som skal koordinere. 
Foregangsfylkene frukt, bær og grønnsaker har i år derfor jobbet parallelt med å legge forholdene til rette 
for at produsentene skal få oppfylt sine produksjonsplaner og har gjort mye av markedskoordinatorens 
jobb selv.  
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Vi har satt av penger i budsjettet for 50 % finansiering sammen med FF frukt og bær. Vi ser, etter å ha 
samarbeidet om denne oppgaven, at grønnsaker har andre utfordringer i markedet enn fruktdyrkere. 
Frukt er organisert i fruktlager og har der muligheter til å styre markedet. Bær og grønnsaker har de 
samme utfordringene i at de ikke samarbeider i dag. FF frukt og bær har ikke lenger satt av penger til 
markedskoordinator i sitt budsjett. For vår del betyr det at vi ikke alene kan finansiere en stilling alene. Vi 
har fortsatt tro på at en markedskoordinator ville kunne gjøre jobben enklere for produsenter og kunder, 
men vi avventer og ser om nye muligheter oppstår i 2015.  
 
Indikator: Bedre varestrøm ut til forbrukerne. Produsentene får bedre produksjonsplaner. 
 

Delmål 4: 
Erfaringskonferanse 

 
Samarbeide med foregangsfylke frukt og bær om en erfaringskonferanse i 2014.  
Budsjettet ble endret etter at tildelingen var gjort slik at det nå er lite penger til en konferanse. Vi forsøkte 
å få til et samarbeid med Gartnerkongressen 2014 i Stavanger for å ta inn øko som tema. Der er det 
vanlig at kulturklubbene samles hver for seg. Vi foreslo en samling for økogrøntprodusentene i 
tilsvarende kulturklubb men uten å få respons på dette. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.2 2015  Kari Mette Holm 
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Prosjektkostnader Budsjett Regnskap 

Delmål 1, jf. plan for 2014-2017. produksjon

Reiser 

Reiser Siri  Abrahamsen 30000 16556

Reiser Silje Stenstad Nilsen 30000 18663

Reiser Thomas Holz 60000 43101

Tjeneste kjøp av NLR Ø 820000 877191

Tjeneste kjøpt av NLR Veksthus 340000 339850

Potet* 150000 150000

Utstyr ti l  bruk i rådgivningen

Silje Stenstad Nilsen 33000 20325

Siri Abrahamsen 10000 0

Thomas Holz 26000 0

Uforutsett for alle delmål 31000 0

Delmål 2, jf. plan for 2014-2017. Marked

50 % prosjektleder 400000 570195

Adm, husleie, møter, o.l 150000 149371

studieturer messer mm 100000 136176

Visningsturer,opplæring 100000 6245

Restutbetaling sesongkalender 79297

Deltagelse  markedsaktører 200000 200000 Møter og telefontid for å utføre delprosjekt 2

Referansegruppe og samarbeidende fylker 50000 50000 2 heldagsmøter i  ref.gr, kontakter med resten av landet

Delmål 3, jf. plan for 2014-2017. markedskoordinator

Markedskoordinator (lønn, drift, adm) 350000 0 Overført 150000 til  delmål 2 marked etter avtale med L dir

Reiser møter 50000 0 Rest overført 2015 etter avtale

Delmål 4, jf. plan for 2014-2017

Erfaringskonferanse 20000 0

Totalt 2950000 2656970

Finansiering  

Handlingsplan økologiske landbruk 150000 150000

Egeninnsats FM 150000 122853

Egenandel Sveitstur 27000

BU- midler ekskl. potet 100000 50000

Egeninnsats markedsaktører 200000 200000

Bidrag fra samarbeidende fylker, prosjekter

Referansegruppe og samarbeidende fylker 50000 50000

LUF-midler fra SLF (foregegangsfylke-satsing) 2300000 2300000

Ikke brukt, overført ti l  2015 eter avtale med Ldir -242883

Totalt 2950000 2656970  
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Tabeller produksjon og areal 2014. Kilde PT 2014 

 

 
 

 

 

 

 

Fylke Daa totalt 
grønn- 
saker 

Daa øko 
grønn-  
saker 

15 % av 
Totalareal 

Grønn-
saker 

Daa  
Øko  

Poteter 

15 % av  
Totalareal 

Potet 
fylke 

07 VESTFOLD 14 945 502 2174 102 2351 
06 BUSKERUD 12 015 204 1802 5 441 
11 ROGALAND 8 646 46 1297 35 970 
05 OPPLAND 8 538 299 1281 145 1482 
04 HEDMARK 6 068 414 910 272 4878 
17 NORD-TRØNDELAG 6 006 132 901 133 1961 
01 ØSTFOLD 5 339 157 801 47 819 
02 AKERSHUS 1 954 36 293 21 914 
09 AUST-AGDER 1 507 7 226 5 357 
08 TELEMARK 1 457 42 219 20 324 
14 SOGN OG 
FJORDANE 405 

13 61 6 149 

16 SØR-TRØNDELAG 387 16 58 93 264 
15 MØRE OG 
ROMSDAL 368 

7 55 27 225 

18 NORDLAND 184 8 28 25 254 
10 VEST-AGDER 158 0 24 4 161 
19 TROMS 155 15 23 45 418 
12 HORDALAND 34 20 5 2 11 
20 FINNMARK 5 0 1 12 14 
03 OSLO - 0 0 6 1 
Total 68 171 1918 10 226 1005 15994 
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VEDLEGG: FOTODOKUMENTASJON DELPROSJEKT 1: 
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