
 
 

      Årsrapport for 2016 
 

Foregangsfylke:_Økologiske grønnsaker – produksjon og marked 
 

Hovedmål/ 
Delprosjekter/Tiltak 1) 

Oppnådde resultater i 2016 2) Budsjett 
2016 (jf. 
søknaden 
for 2016) 

Påløpte 
kostnader 
20163) 

Hovedmål i prosjektet: 
Økologisk kvalitetsproduksjon på 15 % 
av grønnsak- og potetarealet innen 
2020. Foregangsfylket vil følge 
produktene gjennom verdikjedene ut 
til forbruker. 
 
 

b) Kort vurdering av resultatoppnåelsen: 
Vi mener det er viktig å følge opp Regjeringens målsetting på økologisk produksjon og 
marked. Arealet med økologiske grønnsaker økte fra 2283 daa i 2015 til 2783 daa i 
2016 og arealet med økologiske poteter økte fra 1000 daa i 2015 til 1201 daa i 2016. 
(Tallene 2016 er fra 1. inputkontroll i PT). 
 
Markedet for økologiske grønnsaker har vist økende etterspørsel, og det er spesielt 
gulrot som øker. Produsentorganisasjonen Gartnerhallen satser på 
volumgrønnsakene.  Vi ser at Gartnerhallen nå ønsker å satse på økologiske 
grønnsaker og de gikk i 2016 ut med et ønske om flere økologiske produsenter. Det 
ser ut til at Coop har økt sin satsing på økologiske produkter og tilbyr nå norske 
økologiske grønnsaker i sine butikker over en lenger periode. I offentlig anskaffelser 
blir vanligvis pris vektet høyt, noe som gjør det vanskelig å komme inn med økologiske 
produkter. Sykehuset i Vestfold valgte å kutte økologiske poteter og grønnsaker 
desember 2016 på grunn av innsparing.  

Budsjett og 
regnskap i 
eget vedlegg 

 

Delmål 1: Øke grønnsakproduksjonen i 
viktige grønnsakdistrikt 

Gartnerhallen (GH) gikk i august 2016 ut med en oppfordring til både økologiske og 
konvensjonelle produsenter om å melde sin interesse, for at virksomheten kunne 
kartlegge mulighetene for vekst i økologisk produksjon. Dette gjaldt blant annet 
frilandsgrønnsaker, lagringsgrønnsaker og poteter. GH fikk flere henvendelser, flest 
fra konvensjonelle produsenter som ønsket å starte med økologisk drift på deler av 
arealet sitt eller leie økoareal. Av disse var det flere i Innlandet og noen fra Østlandet 
for øvrig og også noen interesserte fra Rogaland. Foregangsfylke grønnsaker får ikke 
innsyn i de GFR besøkene som NLR har, fordi slike GFR ses på som fortrolig 
informasjon. Men hvis vi hadde hatt kjennskap til de aktuelle interesserte dyrkerne 
kunne vi fulgt dem opp med rådgiving fra den NLR enheten som hadde best 
kompetanse på økologisk grønnsakdyrking. Det er kun et fåtall rådgivere som kan 
veilede i økologisk grønnsakdyrking. Disse rådgiverne er knyttet til NLR-enheter som 
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ikke tilbyr sine tjenester i hele landet, men gjennom Foregangsfylket sitt nasjonale 
ansvar kunne vi funnet en løsning på dette. 

 
Vi må se på nye løsninger for å skaffe tilstrekkelig areal til et vekstskifte for økologisk 
grønnsakproduksjon. Det er agronomisk mest riktig for økologiske 
grønnsakprodusenter å samarbeide med økologiske husdyrprodusenter. 
 
Vi fikk i oppdrag fra Landbruksdirektoratet høsten 2016 å kartlegge utfordringer 
knyttet til tilgang på arealer for å dyrke økologiske grønnsaker. Arbeidet starter opp i 
september. Vi har leid inn bistand til oppgaven fra Norsøk, med en arbeidsgruppe på 4 
ressurspersoner som bisto med fagkunnskap. Det ble gjennomført flere samlinger 
utover høsten. Prosjektleder i FF Grønnsaker sørget for fremdrift og 
resultatoppnåelse.  

NORSØK Rapport 

Vol 1 nr 6 Utredning vekstskifte grønnsaker.pdf
 

Vi mener vekstskifte og samarbeid med husdyrprodusenter er avgjørende for videre 
utvikling av økologisk grønnsakdyrking, med mer norske grønnsaker i dagligvare og 
storkjøkken. 

A. Lage kursopplegg for dyrking av 
grønnsaker og potet: 

 
 

NLR Østafjells har etter oppdrag fra oss laget kursopplegg innen: 
 
Planteoppal 
Vekstskifte 
Gulrot 
Kålvekster 
Løkvekster 
Rotvekster 
Salatvekster på friland 
Veksthustomat 
Veksthusproduksjon av grønnsaker og krydder 
Økonomi friland 
Økonomi veksthus 
Potet 
 
Arbeidet er ferdigstilt og kursopplegget vil legges ut på NLR sin nettside, på Agropub 
og egne nettsider. Vi vil legge opp til å bruke kursopplegget målrettet i 2017. 
 
Kursopplegget vil benyttes i 2017 for å nå frem til flere interesserte grønnsakdyrkere i 
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hele landet. Deler av kursopplegget er også egnet for andelsbønder, men tilpasset 
rådgiving i større grupper og ikke pr. andelsgård. 
 

B. Produsere/videreføre revidering av 
dyrkingsveiledninger for grønnsaker 
og potet 
 

 

Hodekål – oppdatert 2015  http://agropub.no/id/7502                                    

Gulrot – oppdatert 2015  http://agropub.no/id/7500 

Blomkål – oppdatert 2015 http://www.agropub.no/id/7504.0 
 
Brokkoli Ny, 2016 
Starte med økologisk potet og grønnsaksproduksjon? Ny, 2016 
Fangvekster etter tidlig høsta grønnsaker og potet. Ny, 2017 
Vanning Ny, 2016 
 
Løkvekster Ny, 2017 
Salatvekster Ny, 2017 
Rotvekster Ny 2017 
Jord, jordarbeiding og rotugrasregulering til grønnsaker og potet 
 
Potet, Egne dyrkingsveiledninger laget i 2011 av Abrahamsen og Møllerhagen i 
NLR/Nibio 

https://viken.nlr.no/media/ring/1212/Dyrkingsveiledning%20økopotet.pdf 
http://www.agropub.no/asset/4058/1/4058_1.pdf 
http://agropub.no/id/11703.0 
 

Økonomi i løk, gulrot og potet, produsert i 2014  http://agropub.no/id/11566.0 
 
Veksthuskulturene:  
Økologisk dyrking av tomat 
Økologisk agurk i veksthus 
Krydder i veksthus 
Veiledningene legges ut på NLR sin hjemmeside og på Agropub. 

  

C. Vekstskifte 
 
Arr. koordineringsmøter (FF) 
Arbeid mellom møtene 
 
 
Medieomtale  
 
Eget oppdrag om vekstskifte og 

Vi har hatt 2 møter med NLR der problemstillingene ble diskutert. Vår erfaring er at de 
som får best til økologisk grønnsakdyrking er de som samarbeider/har vekstskifte med 
husdyrbønder, spesielt melk. Vi plukket ut 11 aktuelle bønder til intervju og besøk. Vi 
samarbeider med FF Korn siden vi har de samme utfordringene med vekstskifte. Vi 
samarbeider med PT ansvarlige for å se hvilke samarbeid som er tillatt. Besøkene ble 
gjort i starten av juni. Vi erfarte at de fleste samarbeidet uten noen form for kontrakt 
eller avtale og at de hadde gjensidig nytte av hverandre.  
 
Vekstskifte omtalt i Økologisk landbruk nr.3 2015 og GY nr.2-2016 

  

http://agropub.no/id/7502
http://agropub.no/id/7500
http://www.agropub.no/id/7504.0
https://viken.nlr.no/media/ring/1212/Dyrkingsveiledning%20økopotet.pdf
http://www.agropub.no/asset/4058/1/4058_1.pdf
http://agropub.no/id/11703.0
http://agropub.no/id/11566.0


Side: 4 av 9 

produsentsamarbeid til 
Jordbruksoppgjøret 2017. 
  
 
 
Legge til rette for flere samarbeid 
mellom økologisk grønnsakprodusent 
og økologisk melkeprodusent 
 

 
 

NORSØK Rapport 

Vol 1 nr 6 Utredning vekstskifte grønnsaker.pdf
 

 
Det planlegges en møteserie der ulike produksjoner møter hverandre. Dette arbeidet 
gjøres i samarbeid med FF Korn som innspill og kartlegging av vekstskiftebehov. Dette 
ble det ikke tid til på grunn av utredningsoppdraget til Landbruksdirektoratet. Dette 
forsøkes fulgt opp i 2017. 
 
Merpris for økologisk melk i typiske grønnsaksdistrikt kan gi muligheter for samarbeid 
mellom grønnsaker og gras/gjødsel og gi positive utslag på areal til økologiske 
grønnsaker. 

D. Følge opp andelslandbruk med 
dyrkingsveiledning, småmaskiner, 
frø. Delta i faglige nettverk 

Etablert et samarbeidsforum av kolleger hos FM i Telemark, Oslo Akershus, Østfold og 
Buskerud. Vi ser at behovet for gartnerkompetanse er stort. Sammen med Oikos har 
vi både sammenfallende og ulike roller som bør avklares. Vår oppfatning (FM) er at 
Oikos koordinerer og følger opp det formelle og vedlikeholder nettside, mens FM/FF 
Grønnsaker kan gi støtte til gartnerfaglig bistand i form av felles markdager/kurs der 
flere gårder går sammen i ulike regioner.  
 
I Vestfold arrangerte vi fagtur for kommunal landbruksforvaltning, Vestfold 
fylkeskommune og Vestfold Bondelag. Vi besøkte Virgenes andelsgård i Vestfold 15. 
juni 2016. Målet med turen var faglig oppdatering i kommunene på andelsgård som 
driftsform. 
 

  

E. Inspirasjonsbønder/faglige nettverk Deltatt på inspirasjonsseminar 14. – 15. mars på Kringler. FF Grønnsaker har støttet 
Økoløft økonomisk.  
Det ble gjennomført inspirasjonssamling i Råde høsten 2016, men FF Grønnsaker fikk 
lite tid til å presentere seg og valgte å ikke delta her. Vi har ikke fått informasjon om 
flere inspirasjonssamlinger rettet mot grønnsaker og potet. 
 

  

Delmål 2: Fra 2016 vil markedsarbeidet 
sterkere knytte seg opp mot 
produsentenes muligheter i markedet. 

Vi vil ha kontakt og samhandling med nasjonale og regionale omsetningsprosjekter og 
markedsaktører på grønnsaker og potet. 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. Etterspørselen etter økologisk grønt er stor og vi klarer ikke 
dekke markedet. Det er likevel en utfordring å få frem økologiske norske grønnsaker i 
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sesongen. Vi vil skape oppmerksomhet om sesongvarer av økologiske grønnsaker og 
poteter på lik linje med lokalmat. 
 

A. 
Motivere grøntprodusentene til 
deltakelse i GPS 

Vi har gjennomført samtaler med GPS og sendt mail om muligheter for samarbeid til  
grøntprodusenter.   
Gartnerhallen har gjennomført årlige møter med de økologiske 
grønnsakprodusentene. Gartnerhallen har sendt ut invitasjon/oppfordring til 
grønnsakdyrkere (også frukt og bær) om at de ønsker flere økoprodusenter. Dette 
spres nå i mange kanaler. Lagt ut på FF nettside. 
Prosjektleder har deltatt på Gartnerkongressen 2016 og deltok i økogruppe 
(kulturklubber) for å sjekke ut muligheter for økologisk grønnsakproduksjon. Det 
diskuteres nå eventuelle muligheter for økologiske grønnsakprodusenter knyttet til 
Remas satsing på økologi. 

  

B. 
Samarbeide med kjedene om å få frem 
lokalmat/økologisk sesongmat i utvalgte 
butikker 

Deltatt på Fruit Logistica for nettverksbygging. Deltatt sammen med Gartnerhallen. 
FF har vært i møter med VestfoldMat SA om samarbeid videre. Regional Matkultur 
Oslofjord er ny samarbeidspartner i Lokalmat og grønt reiseliv. 
Deltatt på Fagdag norsk mat i regi av Matmerk, oktober 2016. 

  

C. 
Fremskaffe dokumentasjon på salg 
gjennom alternative salgskanaler. 
Muligheter. 

Egen rapport fra FF Grønnsaker:  
Alternative salgskanaler for økologiske grønnsaker i Norge – muligheter for avsetning 
av økologisk grønnsaksproduksjon. 26.2 2016 Siri Solberg. 
Rapporten ligger her: http://prosjekt.fylkesmannen.no/Okologiske-
foregangsfylker/Okologiske-gronnsaker-og-poteter/Nyheter/ 

  

D. 
Være et bindeledd mellom produksjon 
og marked. Fjerne eller dempe 
flaskehalser i verdikjeden. 

 
 

Oppstart bynært landbruk. Forankre i partnerskapet i Vestfold, inspirere og informere 
kommunene, fagtur. 
 
Utredning ferdigstilt: Muligheter og flaskehalser i produksjon og marked for økologisk 
frukt, bær og grønnsaker. Rapport nr 10/2016. Landbruksdirektoratet 12.2.2016. (FF 
grønnsaker satt i arbeidsgruppa) 
 
Etablert økofrokost. Et uformelt nettverk av økodyrkere og markedsaktører. Eget 
tema på møtene. 
Tema august: Logistikk og distribusjon fra økologiske grønnsakdyrkere til lokale 
kolonialbutikker, catering, BM, gårdsutsalg mm.  
 
Etablert et prosjekt der frasorterte urter og grønnsaker utnyttes til pesto, sauser etc. 
Dette vil øke bondens inntjening og redusere matsvinn. Og kokken får mange nye 
produkter å teste ut. Dekkes av BU-midler Fylkesmannen. 
 
Deltatt på tur med matvalget til Sverige. To representanter fra Vestfold (Horten 

  

http://prosjekt.fylkesmannen.no/Okologiske-foregangsfylker/Okologiske-gronnsaker-og-poteter/Nyheter/
http://prosjekt.fylkesmannen.no/Okologiske-foregangsfylker/Okologiske-gronnsaker-og-poteter/Nyheter/
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kommune (HOPP – helsefremmende oppvekst) og kokk i kommunal kantine og 
cateringselskap) Horten kommune har nå startet opp økologisk kantine. Deltar i 
nettverksarbeid videre. Innkjøpssansvarlig i kommunen er engasjert i økologisk mat 
og forbruk. 
 
Sykehuset i Vestfold valgte i desember å kutte alt av økologiske produkter etter at de 
fikk beskjed om innsparing. Mye ressurser har blitt lagt ned i dette arbeidet fra 2011 
til 2016, blant annet forsøksvirksomhet og kvalitetstesting av potet til bruk i 
storkjøkken og 3 fagturer med kjøkkenpersonale til København og Södertälje. 
 

E. 
Etablere møtearenaer for 
samarbeidspartnere og målgruppene og 
sørge for konstruktiv relasjonsbygging, 
kunnskapsoverføring og inspirasjon. 

Møte med Vitenparken på Ås for å avklare formidlingssamarbeid i 2017.  
 
Deltatt på 2 møter med Kontaktmøtet Økologi som representant for alle 
foregangsfylkene (forarbeid og etterarbeid). Arrangert møte for kontaktutvalget 
økologi på Tjøme. Forarbeid og etterarbeid. FF Grønt deltar som representant for alle 
FF, sammen med Debio, Oikos, NLR, Biodynamisk Forening, Norsøk og Matmerk. 
Gjennomført 2 møter i Referansegruppa (forarbeid og etterarbeid). Deltatt på Debios 
30 års jubileum. 
Etablert er prosjekt sammen med NLR Viken i anledning FN’s Internasjonale 
Belgvekstår. NLR har prøvedyrket ulike erter, linser, bønner, soya. Egen markdag for 
bønder i august der forsøkene ble vist. Oppfølging i 2017. 
 
Seminar med Jeff Moyer, Rodale Institute – delfinansiert med FF levende Matjord 
Deltatt på møte i Grøntutvalget Østfold/Vestfold i Drøbak. 
Deltatt på årsmøte i Vestfold bonde- og småbrukerlag som gjest under 
fagprogrammet. 
Oppfølging av Sykehuset i Vestfold: Økodag i kantine sept 2016 og statusmøte etter 5 
år i september 2016: Begge ble avlyst. 

  

F. 
Kommunikasjon og informasjon 

Fullført kartløsninger for økologiske grønnsaker, potet, frukt og bær: Vise hvem som 
produserer hva og hvor. Kan være et verktøy for klynger og nettverk. Kartløsningen 
vises her: 
https://www.fylkesmannen.no/Vestfold/Landbruk-og-mat/Okologisk-
landbruk/Okologisk-produksjon-av-gronnsaker-potet-frukt-og-bar-i-Norge/ 
 
Foregangsfylke grønnsaker ved Kari Bysveen og Thomas Holz i NLR har formidlet noe 
av sin opparbeidede kompetanse til grønnsakdyrkere på Gartner 2016 (Norsk 
Gartnerforbund sin årlige konferanse) og Gartnerkongressen 2016 (Gartnerhallen sin 
årlige konferanse). 
Økofestivalen gjennomførte en egen fagdag 19.8 der erfaringer fra FF grønnsaker ble 

  

https://www.fylkesmannen.no/Vestfold/Landbruk-og-mat/Okologisk-landbruk/Okologisk-produksjon-av-gronnsaker-potet-frukt-og-bar-i-Norge/
https://www.fylkesmannen.no/Vestfold/Landbruk-og-mat/Okologisk-landbruk/Okologisk-produksjon-av-gronnsaker-potet-frukt-og-bar-i-Norge/
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delt. God respons på innleggene. 41 deltakere. 
 

G. 
Prosjektstyring og administrasjon 

Gjennomført 2 møter i styringsgruppe og 2 møter i referansegruppe. 
Deltatt på 1 møte sammen med alle FF i Landbruksdirektoratet, egen samling for FF 
og økokontakter på Tingvoll og Molde og 3 nettverksmøter med noen av de andre FF 
Gjennomført 2 møter med NLR-Ø og 3 møter med prosjektmedarbeidere 
Publisering av nyheter og fagstoff på nettsiden «Økologiske foregangsfylker» 

  

 Fra tildelingsbrev 2016: 
«Av indikatorer vi særlig ønsker at det rapporteres på er status for;» 
- Erfaringer med hvordan kursopplegg for dyrking av grønnsaker og potet har fungert, 
interesse, antall deltagere. Se under delmål 1, A. 
- Antall gratis førsteråd for grønnsaker og hvem som mottok og ga dette. Bedt om 
antall og område fra NLR v/ Kjersti Berge. Se delmål 1. 
- Publisering av trykksak og nettversjon for revidert dyrkingsveileder for økologiske 
poteter og grønnsaker. Under arbeid fortsatt og legges deretter ut på NLR nettside. 
- Samarbeid mellom økologiske melkeprodusenter og grønnsaksprodusenter Kommer 
i egen utredning 
- Egen økogruppe i GPS. Delmål 2 A. 
- Om man lykkes i å fremme lokal og økologisk mat i utvalgte dagligvarebutikker? Se 
2B, C, D 
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Foregangsfylke: Økologiske  grønnsaker - produksjon og marked 2017 
     

Godkjent Prosjektstyret 13.1 2017. 
      

Prosjektkostnader:  

Budsjett 

2016 Forbruk 2016 Budsjett 2017 
   

Tjenester kjøpt av NLR 1) 620000 541325 500000 Deta ljer utarbeides januar 2016 

Tjeneste kjøpt av andre 2) 150000 113000 350000 
   

Landbrukets Økoløft 3)Alle FF 5) 180000 30000   
   

Overført fra  2016, ti l  NLRØ     126987 

   
50 % pros jektleder, marked, inkl adm 500000 678983 400000       

Adm, hus leie, møter, o.l 100000 240000 100000     
 

Reiser 60000   50000     
 Studieturer messer mm 90000 57148 70000     
 

Visningsturer,opplæring, formidling 70000 22839 130000 
   

Vekstskifte, samarbeid FF korn, nettverksmøter     50000 
   

Deltagelse  markedsaktører 150000 150000 150000 
   

Referansegruppe og samarbeidende fylker 50000 50000 50000 
   

Styringsgruppe GPS - samarbeid produsenter 60000 0 0 

   
Erfaringskonferanse 5) 50000 0 30000 

   
Uforutsett for alle delmål 50000   20000 

   
Eget oppdrag vekstskifte 100000 129718   

   
Overføres  2016 ti l  2017   126987   

   
Totalt 2230000 2140000 2026987 

   
Finansiering:         

   
BU midler FM 100000 110000 100000 

   
Egeninnsats markedsaktører 150000 150000 150000 

   
Referansegruppe og samarbeidende fylker 50000 50000 50000 

   
Eget oppdrag vekstskifte 100000 100000   

   
LUF-midler fra  L.dir (FF-satsing) 1830000 1730000 1500000 

   
Overføres  2016 ti l  2017 6)     226987 

   
Totalt 2230000 2140000 2026987 

   
1) Innkjøpte tjenester fra NLR (utarbeides i 2017) 5) I  samarbeid med alle FF og Vi tenparken 

   
2) Innkjøpt, inkludert Økoløft og Vitenparken 6) Inkl . 100 000 kr overført fra  2016 og 

   
3) Bidrag i kr og egeninnsats 126 986 kr holdt igjen fra  2016 ti l fullføring av oppdrag i  NLR  i  feb.2017 
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