
     Årsrapport for 2015 
Mål, strategi og tiltaksplan 2015 

Foregangsfylke: Økologiske grønnsaker – produksjon og marked. 
 

1. Hovedmål og delmål, tiltak, tidsplan, målepunkt og resultater 
 

Hovedmål i 
prosjektet: 
 

Økologisk kvalitetsproduksjon på 15 % av grønnsaks- og potetarealet innen 2020. Foregangsfylket vil 

følge produktene gjennom verdikjedene ut til forbruker 

 
Areal med økologiske grønnsaker økte fra 2014 – 2015 med 365 daa.  
Tabell pt 2015.  

  

   Økologisk grønnsaksareal, 
dekar   

 Fylke Totalt Andel 

07 VESTFOLD 687 30 % 

04 HEDMARK 440 19 % 

06 BUSKERUD 304 13 % 

05 OPPLAND 291 13 % 

01 ØSTFOLD 188 8 % 

17 NORD-TRØNDELAG 159 7 % 

08 TELEMARK 59 3 % 

11 ROGALAND 53 2 % 

02 AKERSHUS 26 1 % 

12 HORDALAND 19 1 % 

19 TROMS 16 1 % 

16 SØR-TRØNDELAG 15 1 % 

09 AUST-AGDER 9 0 % 

14 SOGN OG FJORDANE 7 0 % 

15 MØRE OG ROMSDAL 5 0 % 

18 NORDLAND 4 0 % 

10 VEST-AGDER 1 0 % 

Totalsum 2283 
100 

% 

Vi viser ellers til utviklingen i markedet, beskrevet i Rapport nr.10/2016: «Muligheter og flaskehalser i produksjon og marked for økologisk 
frukt, bær og grønnsaker». Prosjektleder har bidratt til gjennomføring av utredningen. 
https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/okologisk-landbruk/om-okologisk-landbruk/flaskehalser-og-muligheter-norsk-
%C3%B8kologisk-frukt-b%C3%A6r-og-gr%C3%B8nnsaker 

 

https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/okologisk-landbruk/om-okologisk-landbruk/flaskehalser-og-muligheter-norsk-%C3%B8kologisk-frukt-b%C3%A6r-og-gr%C3%B8nnsaker
https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/okologisk-landbruk/om-okologisk-landbruk/flaskehalser-og-muligheter-norsk-%C3%B8kologisk-frukt-b%C3%A6r-og-gr%C3%B8nnsaker


Side: 2 av 22 

Delprosjekt 1: Fra 2015 er mobilisering, nettverksbygging og produsentsamarbeid valgt ut som strategi for foregangsfylke økologiske 

grønnsaker. 

 

 

a) Beskrivelse av 
delmålet: 

Tiltak sammen med produsenter og overføringsverdi til det konvensjonelle landbruket. Informasjon til øvrige 

landbruksrådgivingsenheter 

b) Planlagte tiltak/ 
aktiviteter: 

c) Hvem skal gjennomføre 
tiltaket og hvor skal det 
gjennomføres: 

d) Tidsplan for 
gjennomføring: 

e) Indikatorer (kvantitative og 
kvalitative) for resultat og 
målemetode: 

f) Oppnådde resultater 

A. Samle 
produsenter i 
nettverk for å 
dele kunnskap 
og styrke 
markeds-
mulighetene 

Hvem: Thomas Holz (TH) 
Silje Stenstad Nilsen 
(STN) og Kari Bysveen 
(KB) 
Hvor: 

 Ute hos 
produsenter i 
nært samarbeid 
med den lokale 
rådgivinga om 
ikke anna blir 
avtalt. 

 Nettverk på Nett, 
type Nyhetsbrev 
etc. (er etablert 
på Veksthus). 

Nært samarbeid med 
delprosjekt 2 – veldig 
viktig å være oppdatert 
på markedssida 

Alle tiltak i 2015  Antall nettverk i 
samarbeid med NLR 
enheter og NLR 
fagkoordinatorer 

 Antall kurs, markdager, 
turer og produsentmøter, 
(som også er ledd i å 
starte nettverk) 

 Antall deltagere på møter 
og samlinger 

Antall nyhetsbrev o.l. 

-Felles ugrasdag på Rygge/Larkollen i 
samarbeid med NLR Sør/Øst, 9. juni (15 
deltakere) 
-2 felles markdager om mekanisk 
ugrasbekjempelse i Vestfold i regi av NLR-
Viken, 2. Juni og 1. Juli (18 deltakere) 
-Felles markdag om mekanisk 
ugrasbekjempelse i Lier,i regi av NLR 
Viken, 4.juni (8 deltakere) 
-Etablert nasjonal dyrkergruppe øko 
gulrot. Møte 4. august (9 deltakere). 
Dyrkergruppe ble etablert som følge av 
fagtur til Sveits i 2014 der FM Vestfold var 
arrangør. 
-Samarbeid med lokale nettverk av 
nyetablerte andelslandbruk i Telemark 
(Hege Sundet) og Buskerud (Mari Hage 
Landsverk) 
(ca. 9 produsenter) 
-Opprettet kontakt med lokal rådgiver i 
Hedmark. Besøk og samlinger med 
hovedvekt på løk, gulrot og kål. 
Produsentene har forbedret samarbeid og 
de lokale rådgivere har økt kompetansen i 
økologi. Stor vekt på overføringsverdi fra 
øko til konv. (f. eks. ugrasbekjempelse). 
-Knyttet kontakt mellom småplante- og 
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oppalsprodusenter i Norge. 
-Markvandring på Toen Gård i Buskerud, 
Kirkerud Andelsgård i Buskerud, 
Produsentmøte hos Rune Høstvik i 
Skotselv, 9 deltakere (21.sept.) 
-Deltok på Gartnerkonferanse (20.okt) 
(NGF`s fagseminar). Viktig kontaktnettverk 
-Deltatt på NLR øko samling (22.okt), 
presentasjon av FF arbeid. 
Deltatt på NLR grønsakrådgiversamling i 
Oslo, 12 deltakere. Presentasjon av FF 
(3.nov). 
-Deltatt på Økologikongress i DK (25.nov) 
om utvikling av mekanisk 
ugrasbekjempelse.  
-Ugrasdag markdag på Rygge/Larkollen i 
samarbeid med NLR Sør/Øst, 9. juni (15 
deltakere) 
 
-Nettverk med Jørgen Arnt Grotek 
Consulting, økologisk veksthusproduksjon 
i Danmark.  
Blitt medlem i nettverket Biogreenhouse 
(internasjonalt nettverk) 
-9.april: produsentmøte hos De Haes,  
oppal av grønnsakplanter. 
-17.juni: produsentmøte hos Myrhaug 
gartneri sammen med De Haes som skal 
prøveprodusere oppalsplanter agurk til 
Myrhaug. 
-25.juni: produsentmøte sammen med 
Jørgen Arnt Grotek Consulting hos Martin 
Danielsen (økotomat)for å stimulere og 
mobilisere til videre økt produksjon 
-16.juni: seminar på Lindum, Drammen, 
nye driftsmetoder (gjødsel, kompost) 
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-Nettverk økologisk veksthusproduksjon i 
samarbeid med NLR Veksthus hvor NLR 
rådgivere, rådgivere og driftsmiddel 
leverandører i Danmark, Sverige og 
Finland, og andre interesserte mottar 
nyhetsbrev 1-2 ganger i mnd.  
-3 stk nyhetsbrev er sendt ut. I 2015 har 
det kommet 40 nye interesserte. Nå totalt 
67 medlemmer. 
-Arrangert økoseminar om økologisk 
veksthusproduksjon i Lier 2.sept med 22 
deltagere. 
-Arrangert produsent/rådgiver møte hos 
Kjær Gartneri, Rosnes produksjon, 
Myrhaug gartneri. 
-Arrangert økoseminar i samarbeid med FF 
Levende matjord i Drammen med 43 
deltagere.  

Seminar Økologisk 

produksjon 9.des 2015.pdf
 

-Arrangert produsent/rådgiver 
møte/vandring hos Simen Myhrene og 
Bjørn Ekeberg, Anders Hørte, Martin 
Danielsen og Finstad Produksjon 
-Deltagelse på seminar om  
«Ny start for utviklingen av norsk 
grønnsaksmangfold». 
-Holdt innlegg om trender innen mat og 
økologisk i veksthus på Hjeltnesdagene i 
Ulvik, Hardanger 
 

Invitasjon 

Hjeltnesdagane 2015.pdf
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-Etablert kontakt med fire produsenter 
(agurk 2 stk, salat, Tøyen Botaniske) i 
veksthus med tanke på omlegging. 
-3 + 7 stk nyhetsbrev er sendt ut. I 2015 
har det kommet 40 nye interesserte. Nå 
totalt 67 medlemmer. Nå 104 stk.(SSN) 

B. Bidra til å øke 
produksjonen 
av økologiske 
grønnsaker 
gjennom 
mobilisering 

 

TH STN KB 
Hvor:  

 Oppfordre de 
ulike lokale  NLR 
enhetene m.fl til 
å skape interesse 
for økologisk 
produksjon. 
Konsulentene i FF 
inviterer seg sjøl 
til enkelte 
samlinger hvor 
produsenter 
likevel er samla. 

 Være med NLR 
rådgiveren på 
gards- og 
gartneribesøk  

 Skrive om 
økologisk 
grønnsaksproduk
sjon i ulike fora 
for å vise at 
økoproduksjon er 
interessant 

 «lære opp»/faglig 
og oppbacking 
flere rådgivere. 
FF konsulentene 
kan være faddere 

Alle tiltak i 2015 Antall møter, rapportering 
utvalgte eksempler av 
mobilisering tiltak, bla. 
Dyrkergruppe og vekstgruppe 
møter med produsenter 

Skriftlig informasjon – artikler 
i Gartneryrket, medlemsblad 
til NLR enheter mm. 

 

-Fagdag med småskala 
grønnsakprodusenter i samarbeid med 
lokalt prosjekt i Buskerud, innlegg og kurs 
om mekanisk ugrasbekjempelse, 4 
markvandringer (9 deltakere) 
-4 markvandringer i Telemark med fokus 
på nye andelslandbruk i samarbeid med 
lokalt prosjekt ”grøntsatsing” i Telemark 
(29.juni) 
-2 konvensjonelle dyrkere i Vestfold og 
Telemark har skaffet seg lukevogn til 
sesongstart. 1 økologisk produsent kjøper 
i 2016. 
-2 erfarne økoprodusenter stiller opp som 
ressursperson for nybegynnere med 
andelslandbruk. 
-18.juni:I samarbeid med NLR Veksthus 
deltatt på happening/nettverksbygging på 
Melgården, nyetablering av økologiske 
spiselige blomster 
-Artikkel i Gartneryrket Nr.7 : 
Oppformering av nyttige nyttedyr i 
økologisk veksthusproduksjon 
-Artikkel Gartneryrket om økonomi i 
økoløk og potet 
-Bidratt med kunnskap til nybygget 
veksthus på Bygdøy.  
-Bistått Kooperativet i Oslo med å finne 
produsenter og utvikle 
tidligproduksjon/mulighet for dyrking av 
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for disse. Er til 
dels dette i dag, 
da TH har bidratt 
mye på 
rådgiversamlinge
r grønnsaker i 
NLR  

 Fremsnakke 
økologisk for 
konvensjonelle 
produsenter – 
alle kulturer som 
FF omfatter.  

grønnsaker i tunnel. 
 
-2 Artikler i nyhetsbrevet: Nytt fra 
Veksthusrådgivingen  
 
-Artikkel Gartneryrket om økonomi i 
økoløk og potet 
 

Oppsummering av 
spørreundersøkelse om dyrking av økologisk potet 2014.pdf 

C. Ta tak i 
vekstskifte-
utfordringer og 
koble grønt- 
produsenter 
mot husdyr-
produsenter 
med 
grasarealer 

TH  KB 

 Med ulik skriftlig 
informasjon i NLR 
medlemsskriv 
fagblad, nett, etc. 
Informere om 
mulighetene 
dette kan gi.  
Begge 
produsentene må 
føle at de har et 
utbytte.  

Alle tiltak i 2015 Rapportering/artikler av 
utvalgte gode eksempler, 
bilder, fagartikler, antall 
nettverkstiltak 

-Fått Norsk Landbruk til å skrive artikkel 
om samarbeid mellom storfeprodusent og 
grønsaksdyrker om bytting av jord 

-Artikkel i fagbladet ØKO-logisk landbruk 
nr 3 2015 – med stor fokus på vekstskifte 

-2 produsenter har lagt om nye arealer for 
å forbedre vekstskiftet, derfra 35 daa i Lier 
(juni) 
 
-1 produsent i Buskerud samarbeider nå 
med økol. husdyrprodusent for bedre 
vekstskifte. 
 
-1 produsent i Hedmark er negativ innstilt 
til jordbytte pga. ulike holdninger til ugras 
(kveke og frøbanker) 
 
-Laget samling av bilder med gode 
eksempler (best practice) som vises under 
kurs og møter 
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-Deltar på jordkurs i regi av FF Buskerud 
(25./26. august) 

-Nettverksmøte i Sylling (15. okt.) for å 
forbedre samarbeidet mellom husdyr - og 
grønnsak produsenter.  

-Artikkel i fagbladet ØKO-logisk landbruk 
nr 3 2015 – «Mer grønnsaker forutsetter 
vekstskifte» 
http://prosjekt.fylkesmannen.no/Docume
nts/Okologiske%20foregangsfylker/Doku
menter/Foregangsfylke%20gr%c3%b8nt/a
rt%20%c3%98L%203%202015%20Samarb
eid%20og%20vekstskifte.pdf 

 

D. Formidle 
kunnskap om 
økologiske 
metoder til 
produsentrådgi
vere og 
grønnsakprodu
senter i resten 
av landet 

 

TH STN KB 

 Markdager, kurs 
etc., 

 Konsulentene 
inviterer seg sjøl 
til å informere 
om dette på NLR 
rådgivingsenhete
r sine samlinger 

 Skriving artikler 
Skrive/holde 
foredrag etc  litt 
om fangvekster, 
mekanisk 
ugrasregulering 
og andre 
planteverntiltak i 
økologisk 

Alle tiltak i 2015  Antall besøksturer 
med lokale rådgiver i 
andre landsdeler. 

 Antall markdager 

 Antall deltagere på 
markdagene 

 Flere produsenter 
fornøgd med 
mekanisk 
ugrasregulering 

Antall artikler 

-20-21 august – tur m/Myrstad i NLR 
Hålogaland, besøkt småskalaprodusenter 
-15.september markdag/kurs hos 
produsenter på Dønna 
-Besøk hos økologiske gulrot- og 
løkprodusenter i Hedmark, Hovedtema: 
erfaring med siste generasjon 
ugrasbrenner, nye bruksmuligheter bla.  i 
konvensjonell løk/potet. 
-Deltatt på fagtur med NLRs 
grøntrådgivere, presentasjon av resultater 
fra arbeid med mekanisk 
ugrasbekjempelse hos 
konvensjonelle/parallell- 
produsenter. 
-4 markvandringer og kurs om 
ugrasbekjempelse, betalt av lokal 
rådgivingsenhet:  

http://prosjekt.fylkesmannen.no/Documents/Okologiske%20foregangsfylker/Dokumenter/Foregangsfylke%20gr%c3%b8nt/art%20%c3%98L%203%202015%20Samarbeid%20og%20vekstskifte.pdf
http://prosjekt.fylkesmannen.no/Documents/Okologiske%20foregangsfylker/Dokumenter/Foregangsfylke%20gr%c3%b8nt/art%20%c3%98L%203%202015%20Samarbeid%20og%20vekstskifte.pdf
http://prosjekt.fylkesmannen.no/Documents/Okologiske%20foregangsfylker/Dokumenter/Foregangsfylke%20gr%c3%b8nt/art%20%c3%98L%203%202015%20Samarbeid%20og%20vekstskifte.pdf
http://prosjekt.fylkesmannen.no/Documents/Okologiske%20foregangsfylker/Dokumenter/Foregangsfylke%20gr%c3%b8nt/art%20%c3%98L%203%202015%20Samarbeid%20og%20vekstskifte.pdf
http://prosjekt.fylkesmannen.no/Documents/Okologiske%20foregangsfylker/Dokumenter/Foregangsfylke%20gr%c3%b8nt/art%20%c3%98L%203%202015%20Samarbeid%20og%20vekstskifte.pdf
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landbruk, og 
normalisere dette 

Nord Trøndelag (9. juli) 
Karmøy (10. juni)  
Stavanger (11.juni) 
Østfold (9.Juni) – total 26 deltakere 
-Bistått andre NLR-rådgivere i faglige 
spørsmål på telefon (Hans Gaffke, Anne 
Lene Malmer, Morten Nyberg, Hege 
Sundet, Mari Hage Landsverk, Tonje 
Aspeslåen). 
-Gårdsbesøk sammen med lokal rådgiver i 
Buskerud hos etablerte grønnsakdyrkere 
(5. august) 
-Oppdatering av dyrkingsveiledninger 
økogrønnsaker: Gulrot, hodekål. Ligger på 
Agropub. Blomkål snart ferdig, flere 
kommer. 
-Bidratt med informasjon til 2 nye 
andelslandbruk i Hof/Vestfold og Bodø for 
å komme i gang. 
-Foredrag på NLR kursuka ”bruk av 
nyttedyr, 14 deltakere og ” ”nytt fra 
økogrønt”, 9 deltakere (10.nov). 
-Besøk sammen med 5 andelslandbrukere 
på Dysterjordet i Ås (17.nov) Informasjon 
om mer bærekraftig produksjon, god 
agronomi.  
-Kontakt med Findus Vestfold, informasjon 
om økol. dyrking, diskusjon om 
dyrkningstekniske utfordringer for øko i 
industriproduksjon 
-Kurs i økologisk grønnsakdyrking på 
Levanger/Steinkjer, 12 deltakere (1.des). 
-Innlegg om mekanisk ugrasbekjempelse i 
økol. gulrotdyrking og erfaringer med 
nematoder i økologiske rotgrønnsaker på 
Nordisk gulrot samling i Trondheim, ca. 20 
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deltakere (2.des). 
-Kurs om Vekstskifte i grønnsak dyrking i 
Skien, 8 deltaker (10.des). 
-Formidle kontakter og kunnskap om  
ugrasregulering til lokal rådgivingstjeneste 
i Trøndelag og Dun andelslandbruk 
(http://www.dunandel.no) 
-Bruk av såpe mot meldugg i agurk. 
Overføring fra økologisk til konvensjonell 
produksjon. 
 
-Samle fagstoff, og legge lenker til FF 
nettsida 
 

E. Følge opp EU- 
regelverk for 
økologisk 
produksjon  

 

TH STN KB 
Konsulentene holde seg 
orientert om regelverk 
og eventuelt endringer i 
regelverk – og eventuelt 
forklare endringene på 
en folkelig måte. 
 

Alle tiltak i 2015 Dersom behov: Dialog med 
myndigheter og Debio. Antall 
møter, beskrivelse av 
utfordringer bla. Innspill til 
revideringsprosess 
forordning EU-889 (friland og 
veksthus) 

-Informasjon om regelverk for 
Plantevernmidler som er godkjent i 
økologisk drift  
-Avklaring av regelverk om import av 
oppalsjord til økologiske småplanter for 
andelslandbruk og agurkproduksjon. 
 -Avklaring med Mattilsynet om regelverk 
for parallelldyrking, utsending av 
informasjon til alle parallellprodusenter og 
konvensjonelle produsenter som viser 
interesse før omlegging.  
Nye muligheter for å utvide 
økoproduksjonen  
-Informasjon til Mattilsynet og Oikos om 
problemstilling med bruk av økologisk 
godkjente miljøskadelige midler 
(mediesak) i grønnsaker. 
-Avklaring av regelverkskrav til import av 
økologisk oppalstorv med 
Debio/Mattilsynet. 
-Avklaring regelverk til bruk av svovel i 
økologisk grønt. 

http://www.dunandel.no)-/
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- avklare bruk av kalk, svovel, småplanter 
jordbær. 

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

TH STN KB 

 Samarbeid med 
NLR enhetene og 
fagkoordinatoren
e. 

 Mer skriftlig 
informasjon – 
ulike fora. 

 Omsetting er 
fortsatt en stor 
flaskehals. Om 
ikke produsenter 
får avtaler, er det 
vanskelig for flere 
å legge om. Det 
må være god og 
gjensidig dialog 
mellom FF sine 
delprosjekt.  

 Formidle ideer til 
omsetting etc.  

 Etterspørselen er 
økende – så det 
haster med å øke 
produksjonen 

Oppfordre små 
produsenter til å gå 
sammen om 
omsetting. 

Alle tiltak i 2015 Antall møter, samlinger, 
besøk, artikler. 

-Besøkstur til økoprodusenter i Vestfold, 
Hedmark og nedre Buskerud for utredning 
om muligheter til å utvide produksjonen, 
besøk hos parallell-produsenter (7.juli) 
 
-Deltakelse 2 telefonmøter med NLRs 
grønnsakrådgivere, bla. for å informere 
om FF prosjektet 
 
-Motivasjon av enkelte produsenter for å 
få dem til å henvende seg direkte til 
Norges Gruppen. Utfordringer med pris, 
kvalitet, emballasje og merking ble raskt 
løst etter direkte dialog med NG.  
 
-Framsnakker øko veksthusproduksjon og 
informerer om FF på ukentlige 
konvensjonelle gartneribesøk og 
oppfordrer til prøveproduksjoner. 
Arrangerer seminar om øko veksthus 2. 
september. 
 
-Møte med 2 dyrkere, i regi av lokal 
rådgiver i Lier (27.okt) til å vurdere 
muligheter og nye karensarealer, bidra 
med informasjon til en god 
beslutningsgrunnlag. 
  
-Produsentmøte/mobilisering hos Eirik 
Voll sammen med Annabel Pluger, 
Fylkesmannen i Rogaland. 
Produsentmøte/mobilisering hos Norsk 
Agurk sammen med NLR kollega. 
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G. Bistå mindre 
produsenter/ 
andelslandbruk 
med 
dyrkingsråd  

TH KB STN  
Rådgiving til produsenter 
som søker om 
produksjonstilskudd. 
Yrkesdyrkere vil bli 
prioritert.  

 Dersom stor 
etterspørsel fra 
mange 
småprodusenter, 
må disse samles i 
større grupper. 

 Det er mange 
gode lokale 
initiativ der ute – 
disse skal vi 
støtte og hjelpe – 
og her kan jo de 
mindre være med 

 

Alle tiltak i 2015 Antall møter, beskrive 
eksempler av formidling og 
resultater 

-Nettverkssamling for Andelslandbruk på 
Bygdøy Kongsgård i regi av OIKOS: 
Presentere tilbud og muligheter for 
samarbeid med FF (24.4.) 
-Bidra til omlegging av 10 daa økologisk 
gulrot i Nordland, formidle 
nettverkskontakt og besøksmuligheter hos 
andre økoprodusenter for at de kan lære 
av hverandre. 
-Faglig bidrag til lokal rådgiver i NLR Sør-
Øst og Telemark under 
oppfølging/konseptutvikling for 5 nye 
økologiske andelslandbruk. 
 
-3 markdager i Buskerud og Telemark i 
samarbeid med lokale prosjekter for 
andelslandbruk. Tema erfaringsutveksling, 
samarbeid mellom dyrkere, økt 
agronomisk kunnskap. Viktig arena for 
rekruttering av unge produsenter. 
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Delprosjekt 2: Fra 2015 vil markedsarbeidet sterkere knytte seg opp mot produsentenes muligheter i markedet. 

a) 
Beskrivelse 
av delmålet: 

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. Prosjektleder har deltatt på Fruit 
Logistica i Berlin for å følge med på trender. Etterspørselen etter økologiske grønnsaker er sterkt økende. Likevel kunne vi se at 
lagerbeholdningen av økologiske grønnsaker var høyere pr 1. nov i 2015 sammenliknet med 2013 og 2014. Grønnsakdyrkerne 
kan til en viss grad øke sin produksjon, men de må oppleve at produktet blir solgt som økologisk for å fortsette. 
Alexander Nussbaum er engasjert av Fylkesmannen i Vestfold en periode for å bistå delprosjekt 2. Alexander er utdannet kokk 
og har gjennomført inspirasjonskurs og visningsturer. 

b) Planlagte tiltak/ 
aktiviteter: 

c) Hvem skal gjennomføre 
tiltaket og hvor skal det 
gjennomføres: 

d) Tidsplan for gjennom-
føring: 

e) Indikatorer 
(kvantitative og 
kvalitative) for resultat 
og målemetode: 

 

A. Løse flaskehalser i 
markedsarbeidet. Sørge 
for 
produksjonsplanlegging.  
 
 
 
 
 
 

Kari Mette Holm 
I markedet, sammen 
med aktørene 
nasjonalt 

2015 Økt salg, kundene får tak 
i norske økologiske 
grønnsaker. Vi har ikke 
tall for omsetning av 
norske økologiske 
grønnsaker, kun norsk + 
import slått sammen.  Vi 
må få disse tallene av 
Landbruksdirektoratet.  
 
 
 

Gartnerhallen følger opp 
produksjonsplanlegging. 
Møtet i GH november 
2014 var GHs første 
møte der 
økoprodusentene var 
samlet. Økning i 
omsetning av de fleste 
grønnsaker fra 2014 – 
2015, men beholdningen 
av økologiske grønnsaker 
på lager var høyere i 
2015 enn i 2013 og 14. 
Kan dette skyldes 
import? 
Veksthusgrønnsaker som 
tomat og agurk øker og 
gulrot har størst 
salgsvekst. Tomat går fra 
vanlig rund til cherry løs 
og klase. Tomat har fått 
produksjonsplaner 
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gjennom grossist. 
Underskudd i marked 
positivt for produsenten. 
Klarer å levere på 
kvalitet.  

B. Løse felles utfordringer for 
lokalmat/økologisk mat. 

      Skape etterspørsel i 
markedet. 
      Prioritere lokale økologiske     
grønnsaker før norske 
økologiske. Norsk prioriteres 
før import. 
 

Alexander Nussbaum 
Nasjonalt/sentrale 
strøk 

Fra april til oktober 2015 HORECA øker bruk av 
lokale økologiske 
grønnsaker. 
Sammenlikne tall fra 
Bama storkjøkken før og 
etter sesong. 

Blant kokker er 
råvarenes opprinnelse 
viktig. Kokkene er noe 
mer skeptisk til norsk 
økologisk og oppfatter at 
dette er dyrt.  
Dialog med 
Øyafestivalen, Den 
Norske matfestivalen i 
Ålesund og Vikingfestival 
Vestfold om bruk av 
norske økologiske 
grønnsaker. 
Salg av økologiske 
grønnsaker til 
storkjøkken har økt fra 
2014 – 2015. Det er 
særlig beter, kålrot, løk, 
isbergsalat, grønnkål, 
squash, gresskar, purre, 
persillerot, sellerirot, 
stangselleri og spirer 
men også tomater, 
agurker, gulrot og reddik. 
Poteter har det største 
salget og det er takket 
være innkjøpsavtalen 
med Sykehuset i 
Vestfold.  
 

C. Fortsette forpliktende Kari Mette Holm 2015 Fått på plass en Møte med Difi 26.1: 
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møter med dagligvare, 
storhusholdningsaktører 
og ansvarlige for offentlige 
innkjøp – særlig fokus på 
barn og ungdom. Påvirke 
offentlige innkjøpsavtaler 
og følge opp leverandører 
og kantiner. Samarbeid 
med Foregangsfylke 
forbruk av økologisk mat i 
storhusholdninger 

 
 
Nasjonalt og Vestfold 

forenkling av offentlige 
innkjøp (økologisk mat) 
sammen med Debio 
(delegert fra ØQ) 
 
 
Storhusholdningene har 
økt innkjøpene 
 
Hvem har fått 
leveringsavtaler? 

Se referat FF off innkjøp 

NOTAT møte 260115 
difi,øq,debio.pdf  

Møte med Debio, ØQ 
10.3: 
Se referat FF off innkjøp 

15.03.10 NOTAT 
Møte mlm DebioInfo&FMLA Vestfold.pdf

 
HINAS (helseforetakenes 
felles innkjøpskontor) 
skal overta alle 
innkjøpene for landets 
helseforetak De 
regionale 
innkjøpsgruppene får da 
mindre innflytelse på 
innkjøpene. Prosjektet 
har bedt Debio Info følge 
opp. 
 
Det er opprettet en 
prosjektgruppe som skal 
jobbe opp mot 
regjeringen og de 
regionale foretakene for 
å bedre betingelsene på 
kjøkken ift økologisk 
matvarer og penger til 
dette. I den gruppa sitter 
Martin Skadsheim (leder 
matforsyningsenheten 
Sykehuset i Vestfold). 
Dette er oppfølging av 
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arbeidet med Grønt 
sykehus.  

D. Øke kunnskap om norsk 
sesongvare av grønnsaker 
blant kokker. 
Holdningsskapende arbeid 
i HORECA. Hotell: Scandic, 
Choice, Thon. … 

      Restauranter: Lage egen 
liste 

Alexander Nussbaum 
Nasjonalt/sentrale 
strøk 

Fra april til oktober 2015 Profilering av 
sesongvarer i HORECA 

Egen HORECA liste er 
utarbeidet. 

Kopi av Spisesteder i 
vestfold.pdf  

 
Besøkt 17 virksomheter. 
Interesse for oppfølging 
hos 12 av disse. 
Matseminar på 
barneskole på Nøtterøy 
er gjennomført. Matens 
opprinnelse har slått an 
hos barna. 
Vestfoldkokkenes 
Mesterlaug har hatt 
økologisk lokalmat som 
tema på medlemsmøte. 
De legger vekt på norsk 
og økologisk råvare. 
 
Har fortsatt noen 
sesongkalendere igjen, 
og har sjekket ut at 
utvikling av app til dette 
blir for kostbart. 

E. Opparbeide kunnskap om 
kundens 
preferanser/trender for å 
få ”nye” produkter ut i 
markedet. Opplæring og 
inspirasjon av butikk 
ansatte. Prioritere butikk-

Alexander Nussbaum 
Nasjonalt/sentrale 
strøk 
 
 
 
 

Fra april til oktober 2015 Fotodokumentasjon 
Hva finner vi av norske 
økologiske 
grønnsaker/produkter av 
norske grønnsaker 

Økodemo uke 34. 
Meny Fusdahl i 
samarbeid med 
Foregangsfylket og 
Bama-konsulenten 
Vestfold. Lokale 
økologiske produsenter 
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kjeder med tydelig øko 
profil som utvalgte Meny 
butikker, Ultra, Centra, 
Coop Obs, Coop Extra. 

 
Alternative salgskanaler: 
 
I dette segmentet finner vi 
engasjerte og krevende 
kunder. De vil gjerne ha annen 
type forpakning eller produkt 
uten emballasje, de vil kjenne 
produsenten og gården, og de 
er opptatt av sunnhet. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Kari Mette Holm 

og prosjektmedarbeider 
har deltatt på dette. 
Smaksprøver og utdelt 
sesongkalender. 
 
 
 
Vi samarbeider med 
NMBU om prosjektet:  
Alternative salgskanaler 
for økologiske 
grønnsaker og poteter. 
Rapport kommer i 2016 
 

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

 

Kari Mette Holm 2015 Konkrete resultater kan 
fremvises 

Biofach 2015: Felles tur 
med 
Landbruksdirektoratet 
og alle foregangsfylkene. 
FF grønnsaker 
organiserte en tur til 
Biofach for 
storkjøkkengruppa. 
Dette ga deltakerne økt 
pågangsmot til å fortsatt 
satse på økologisk mat i 
kjøkkenet. Særlig 
grønnsaker/potet. 
Vi deltok på Organic 
Food Fair i Malmø 2015 
og brukte tiden sammen 
med alle FF til å 
planlegge felles 
erfaringsseminarserier i 
2016-17. 
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G. Visningsturer for elever, 
matfaglige personer og 
butikkansatte 
Planlegge og gjennomføre 
besøksturer til økologiske 
grønnsakprodusenter på 
Østlandet i sesongen. 
Velge ut deltakere utfra 
interesse og engasjement.  
 

Alexander Nussbaum 
Østlandet 

Høsten 2015 Følge opp i ettertid for å 
se om visningsturen 
førte til økt salg. 

Invitasjon, 
visningstur 2015.pdf  
Visningstur I, 15. juni: 5 
deltakere fra 3 bedrifter. 
Vanskelig å få kokker til å 
melde seg på. 
Produsentene mente 
besøket var nyttig og 
ønsker mer dialog med 
kundene sine. 
Visningstur II: 19. august 
var fulltegnet. Se 
deltakerliste begge turer: 
 

deltagerliste 15.6 og 
19.8.pdf

 
H. Bidra til å skaffe nye 

prosjekt innen tema 
produktutvikling, helse og 
ernæring og offentlige 
innkjøp. Det kan dukke 
opp fler tema her 
 

Kari Mette Holm 2015 Rapportere evt. nye 
prosjekt  

Hatt 2 møter med Bama  
(Gunn Helene Arsky,) 
 ernæringsfysiologen 
deres. De setter nå i 
gang et prosjekt for å 
sammenlikne øko og 
konv. Grønnsaker og 
innholdet av 
antioksidanter. 
 
Kontaktet Hoff Industrier 
for å vurdere økologiske 
poteter til potetmel. 
Ingen respons. 
 

I. Skaffe oversikt over 
andelen importerte 

Kari Mette 
Holm/Landbruksdirekt

2015 Rapportere norsk 
økologisk vs import 

Innspill i 
«flaskehalsutredningen» 
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grønnsaker og poteter i 
samarbeid med 
Landbruksdirektoratet 

 

oratet økologisk på grønnsaker 
og potet 

3. delmål: Markedskoordinator 

Vi lykkes ikke i 2014 å få på 
plass en slik 
markedskoordinator. I 2014 
utførte prosjektleder selv en 
del av oppgavene en slik 
markedskoordinator burde ha 
gjort. Vi trenger en 
person/organisasjon som 
følger opp markedet og er et 
bindeledd mellom 
produsenter og marked. Slik vi 
ser det er dette ansvaret 
uavklart. Vi har ikke mistet 
troen på en slik funksjon, men 
vi trenger tid til å modne 
markedet. Vi vil derfor ha som 
mål å samarbeide med 
markedsaktører for å få disse 
interessert i tilrettelegging for 
markedskoordinering i 2015 
og fremover.  
 
I arbeidet med utredningen 
«Muligheter og utfordringer i 
produksjon og marked for 
økologisk frukt, bær og 
grønnsaker» ble 
markedskoordinator tatt opp 
som et svar på de 
utfordringene grøntsektoren 
har i markedet. 

??? 
 
Kari Mette Holm gjør 
arbeidet mens vi 
venter på  
markedskoordinator  

 Bedre varestrøm ut til 
forbrukere  
Produsentene får bedre 
produksjonsplaner 
Produsentene tør satse 
på økning av areal – 
positiv utvikling av 
arealmålet 

Prosjektet mobiliserer 
for deltakelse i GPS. Det 
er derfor ikke aktuelt å 
ansette 
markedskoordinator om 
produsentene går 
sammen om dette. 
Informerer 
produsentene om at 
samarbeid kan lønne 
seg. Vi vet ennå ikke om 
det lykkes å lage en 
styringsgruppe øko i GPS. 
Vi legger ikke inn midler 
til markedskoordinator i 
budsjett 2016, men ser 
an utviklingen.  
Prosjektleder har vært 
bidragsyter i utredningen 
«Muligheter og 
flaskehalser i produksjon 
og marked for økologisk 
frukt, bær og 
grønnsaker. Deltatt på 5 
møter (8 t) i Oslo og 
hjemmearbeid ca 40 
timer.  
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2. Organisering og samarbeid  

Beskriv samarbeidsformen. 

a) Prosjekteier 
b) Prosjektansvarlig 
c) Prosjektleder 
d) Prosjektmedarbeider 

delprosjekt 1 
e) Prosjektmedarbeider 

delprosjekt 2 

Fylkesmannen i Vestfold 
Kari Mette Holm, Fylkesmannen i Vestfold 
Kari Mette Holm 
 
Samme som prosjektleder 

 Styringsgruppe (organisasjon 
og personer) 
 

- Olav Sandlund, Landbruksdirektør i Vestfold og leder for styret 
- Bama Storkjøkken Vestfold AS, markedssjef Bente Bugge-Erlingsen 
- Norsk Gartnerforbund, seniorkonsulent Pernille Rød Larsen 
- Kari Mette Holm, prosjektansvarlig og sekretær for styret 
Prosjektstyret er et reelt styrende organ. Prosjektstyret kvalitetssikrer økonomi, framdrift og måloppnåelse i 
prosjektet. Siden det legges opp til stor tilpasningsevne og romslige aktivitetsrammer, så skal prosjektplan, veivalg 
og vektlegging av aktiviteter drøftes og forankres i styret. Styret skal få seg forelagt framdriftsrapporter og ha 
ansvar for eventuelt å korrigere kursen. Styrets medlemmer forpliktes til å formidle informasjon og erfaring i egne 
rekker og ellers bruke prosjektresultatene strategisk.  
De faglige temaene tas opp i referansegruppa som også fungerer som ei arbeidsgruppe. 

c) Referansegruppe 
(organisasjon og personer) 

- Prosjektmedarbeiderne vil delta i referansegruppa 
- Rosnes Gårdsdrift AS v/ Hans Kjærås, økoprodusent Sande i Vestfold 
- Bjørn Myrhaug, økoprodusent Buskerud 
- Heinrich Jung, økoprodusent Hedmark 
- Gerd Guren, fagkoordinator på grønnsaker i NLR  
- Liv Knudzon, NLR Veksthus  
- Francisco Perez Granados, Fylkesmannen i Telemark  
- Bjørge Madsen, leder av grønt utvalget i Vestfold Bondelag 
- Gerald Altena, Debio 
- Johan Fuglår, Tunsberg Mathus og catering 
- Martin Skadsheim, Sykehuset i Vestfold 
- Chris Pettersen, Bama Dagligvare  
Fra prosjektet vil prosjektmedarbeiderne delta i alle referansegruppemøtene 
Prosjektansvarlig Kari Mette Holm leder referansegruppa. 

d) Beskriv på hvilken måte 
foregangsfylkesatsingen er 
forankret i regional(e) 

 
Økologisk produksjon  
Regjeringen har som mål at 15 prosent av matproduksjonen og matforbruket i 2020 skal være økologisk. I 
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næringsstrategi(er): Vestfold har et bredt partnerskap utarbeidet «Handlingsplan for utvikling av økologiske produksjon og forbruk i 
Vestfold 2010-2015». Denne planen, samt plan for Foregangsfylke økologisk grønnsaksproduksjon, legges til 
grunn for arbeidet i Vestfold. I gjeldende handlingsplan er det nedfelt følgende mål og strategier: 
 
Mål: 
Vestfold skal bidra med sin andel for å nå nasjonalt mål om 15 prosent økologisk matproduksjon innen 2020 
15 prosent av matvarer som kan produseres i fylket, er økologisk innen 2020 
 
Strategier: 
Satsing på grønnsaker og korn 
Motivering av nye produsenter gjennom grendemøter 
Tett oppfølging av nye produsenter 
Samarbeid mellom Vikenfylkene 
Informasjon til forbrukerne 
Stimulere til offentlig forbruk 
Samordne offentlige aktører 

3. Formidling og kunnskapsoverføring fra arbeidet  
(Hvis informasjons- og kommunikasjonsplan er vedlagt, og den ivaretar svar på spørsmål a - d, er det ikke behov for å fylle ut dette punktet). 

a) Mål og 
målgruppe(r)  for 
formidling av 
resultater fra 
prosjektet (jf 
aktøranalysen): 

Økologiske grønnsakprodusenter og konvensjonelle produsenter 
Forbrukere gjennom aviser, nettside FM, egen nettside foregangsfylker 
Øvrig NLR enheter i Norge, nettside NLR 
 
Det vil jobbes med en kommunikasjonsstrategi i 2015. Dette ble diskutert på samling i landbruksdirektoratet.  Alle bruker 
nettsiden. Følg oss på facebook… 

b)Prioriterte 
informasjons og 
kommunikasjonstilt
ak: 

Produsenter – bruke nett, «info til bonden»,  
Øvrige NLR enheter i landet – egen nettside  
Rådgiversamlinger i NLR 
Fylkesnytt fra Vestfold 
Egen nettside Økologiske foregangsfylker. Prosjektleder har lagt inn mye stoff på nettsiden og prosjektmedarbeiderne 
bruker denne godt. Vi anbefaler alle å abonnere på siden. Alle presentasjoner og veiledninger legges ut på nettsiden. Det 
hadde vært fint om Landbruksdirektoratet kunne gjøre sin egen nettside tilgjengelig for RSS, dvs at bl.a vi som 
foregangsfylker kunne linke opp «Nytt fra Landbruksdirektoratet». 
Skrevet om FF økologiske grønnsaker i «Grønt i fokus» 
 

c)Prioriterte 
formidlingskanaler: 

Web, Gårdsbesøk/markdager, NLR kontaktnett 
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d) Tidsplan for de 
ulike tiltakene: 
 

Kontinuerlig om nødvendig  
Ellers etter endt sesong 
 
 
 
 

4. Annen informasjon om aktivitetene/ prosjektet  
Her kan evt. andre opplysninger om arbeidet  som ikke inngår i de øvrige boksene i skjemaet beskrives.  

 
Innkjøp av rådgivingstjenester i 2015 måtte ut på anbud. Dette var en krevende og lang prosess og arbeidet i foregangsfylket kom sent i gang våren 
2015. 
Det ble opprettet et møteforum mellom prosjektmedarbeiderne der status og fremdrift ble diskutert. Det ble gjennomført 9 slike møter i 2015. 
 
Kari Mette Holm deltar fra 2015 i «Kontaktmøtet økologinettverket» som representant fra alle foregangsfylkene. Møtet i 2015 var 19.8 og ble holdt 
i Oslo. I forumet sitter Debio, Oikos, FF, Nibio, Biodynamisk Forening, NLR, Norsøk, Nofima og  Matmerk. 
 

Deltatt i referansegruppe for Nibio rapport: Økologisk landbruk sin spydspissfunksjon. 

NIBIO Rapport 87, 
2015 om spydspiss.pdf

 

 
Foregangsfylke økologiske grønnsaker har samarbeidet med Agroøkologistudiet på NMBU også i 2015. Fylkesmannen i Vestfold samarbeidet med 4 
studenter og tema for deres oppgave var «Envisioning a vegetable-rich Vestfold. Vi hadde 3 møter. Det er mye å lære av møtene med studentene 
og interessant å få belyst problemstillinger og muligheter  gjennom visjonering.  
 
KM har deltatt på inspirasjonskurs «Grønnsakspising i barnehager» sammen med forskere ved Universitetet i Oslo. UiO har fått støtte for å få 
barnehagene til å servere mer grønnsaker.  Økologiske grønnsaker var ikke et tema her og derfor en viktig arena for Ff å involvere seg i. 
 
KM deltatt på Økologifagdagen på Nofima. 
KM deltatt på Gartner 2015, NGFs fagseminar. 2 dager. 
KM deltatt på Kontaktmøte sammen med Debio og NLR.  
Deltatt på «Fagdag norsk mat» arrangert av Matmerk. Økologisk er ikke godt kommunisert på denne dagen. Men KPMG presenterte ny måte å 
tjene penger på og her var økologi ett av temaene. Ingvill Størkersen i Virke omtalte også økologisk under tema: Hvordan og hvor skal vi kjøpe mat i 
framtida. 
Urbant og bynært landbruk har kommet opp som viktig satsing i næringsutvikling. Her er økologi ett av stikkordene. 
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Årsrapport 2015: Foregangsfylke økologiske  grønnsaker - produksjon og marked.24.02-2016   

Prosjektkostnader:  Budsjett  2015 Forbruk 31.12 2015 Forklaringer: 

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

 Reiser  50000 0 inkl tjenester kjøpt av NLR-Ø 

Tjenester kjøpt av NLR Østafjells 800000 800236 
 Tjeneste kjøpt av andre 170000 170000 
 Innkjøp av tjenester 150000 122000 Arbeid utført av p.leder 

Delmål 2, jf. plan for 2014-2017. Marked     
 50 % prosjektleder, marked, inkl adm 460000 533500 PL har utført mer arb, mindre innkj tj 

Reiser 100000 62491 Inngår i kr. 533500 

studieturer messer mm 100000 65000 Inngår i kr. 533500 

Visningsturer,opplæring, formidling 100000 60000 Inngår i 497773 og overført 2016 

Deltagelse  markedsaktører 150000 150000 
 Referansegruppe og samarbeidende fylker 50000 50000 
 Delmål 3. markedskoordinator     
 Alexander Nussbaum,  HoReCa og opplæring 420000 497773 
 Reiser møter 50000 0 Inngår i kr. 497 773 på linja over 

Delmål 4, jf. plan for 2014-2017     
 Erfaringskonferanse 0   
 Uforutsett for alle delmål 50000   
 Ubenyttet, overført 2016   139000 
 Totalt 2650000 2650000 
 Finansiering  2)     
 BU midler FM 200000 200000 
 Egeninnsats markedsaktører 100000 100000 
 Referansegruppe og samarbeidende fylker 50000 50000 
 LUF-midler fra SLF (foregangsfylke-satsing) 2050000 2050000 
 Overført fra 2014 250000 250000 
 Totalt 2650000 2650000 
 *  Regnskapet viser kr 139 000 i ubrukte midler 2015.   

  Fylkesmannen fikk i mail 18.12.15 om budsjettrammer signal om at kr  100 000 blir overført. Vi ber om godkjenning til å overføre kr. 139 000 fra 2015 til 2016 

 


