
                                                                                                                                                                                                                       

 
Årsrapport 2017 
Foregangsfylke:  Økologiske grønnsaker – produksjon og marked. 
 

 

Hovedmål i 
prosjektet: 
 

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

produktene gjennom verdikjedene ut til forbruker 

Mål: Øke grønnsakproduksjonen i viktige grønnsakdistrikt og rette oppmerksomheten mot de produksjonene som har muligheter i markedet 

  

Arealet med økologiske grønnsaker i 2015 var på 2283 daa. I 2016 økte arealet til 2672 daa. Økningen skjedde hos de produsentene 

med mest areal eller de som har parallellproduksjon. Det er ingen nye produsenter av grønnsaker. Potetarealet var på 1005 daa i 2015. 

I 2016 var potetarealet 1198 daa. Tallene for 2017 (PT2017) er ikke klare ennå (19.02 2018) 

 

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. Dette har vi gitt innspill på til  

Jordbruksoppgjøret 2017 og rapporten kan leses her:                                     

NORSØK Rapport 

Vol 1 nr 6 Utredning vekstskifte grønnsaker.pdf
 

 

Vi vil følge opp noe av dette arbeidet i 2017. I desember 2017 deltok prosjektleder for FF grønnsaker og potet og FF korn på Nibio 

Kvithamar for å få til samarbeid med NLR Trøndelag og Fylkesmannen i Trøndelag om vekstskiftemuligheter. I Trøndelag har de 

etablert Landbruk 21 som bl.a omhandler Vekstskifte Innherred. I dette arbeidet vil Foregangsfylke grønnsaker og potet gå inn med 

midler for å se på vekstskiftesamarbeid mellom økologisk grønnsakproduksjon og økologisk gras. Kartløsningen som viser 

produsenter av korn, grønnsaker, gras etc vil være et godt verktøy her. En utfordring er at Trøndelag har et annet GIS verktøy enn 

OslofjordGIS. Det er benyttet lite av budsjettet til vekstskifte i 2017 men grunnlaget for samarbeid er utført. Det bevilges mer til 

vekstskifte i 2018. 



                                                                                                                                                                                                                       
 

Vi har informert Fylkesmenn, NLR enheter, kommuner og produsenter om kartløsningen vi har laget. Flere sier dette er et nyttig 

verktøy i det å se hvor det bør satses på samarbeid mellom husdyrprodusenter og grønnsak-kornprodusenter. 

 

Foregangsfylke økologiske grønnsaker har sammen med rådgivere i Norsk Landbruksrådgiving Østafjells og Viken laget kursopplegg 

og dyrkingsveiledere for ulike grønnsaker. Dette materiellet ble delvis ferdigstilt i 2016 og formidlet i 2017. Vi mener grønnsak-

fagstoff om økologisk dyrking må ligge på hovedsiden til NLR og dette har vi fått til i dialog med NLR: https://www.nlr.no/okologisk 

Det vil bli produsert flere dyrkingsveiledere i 2018 i samarbeid med NLR. De samme dyrkingsveilederne og kursopplegget er også 

lagt på Agropub: https://www.agropub.no/emneord/gronnsaker 

 

Flere av de produsentene som har fått veiledning gjennom foregangsfylke grønnsaker fra 2009 («Økogrønt 2010» fra 2007), har 

opparbeidet seg solid kunnskap om å produsere kvalitetsgrønnsaker med høy grad av arealeffektivitet. Vi vil se på ulike muligheter 

for å videreføre denne kunnskapen til andre produsenter og fagmiljøer i 2017.  I tillegg vil vi også bistå andelslandbruk, som er en 

voksende trend i landbruket, og følge opp disse med kunnskapsoverføring. 

            Plan for Thomas sitt arbeid og gjennomførte tiltak:                                    

Fordeling Kurs, 

foredrag og markdager for tiltak for Foregangsfylke Økologisk grønnsaksdyring 2017.pdf
                          

Kurs og markdager 

2017.pdf
                     

 

Det har vært godt oppmøte på de kurs og markdager som er arrangert rundt omkring i landet, se vedlegg. Ett av våre mål var å nå de 

konvensjonelle grønnsakprodusentene som viste interesse for økologiske metoder. Dette har vi lykkes med. Det har en stor verdi at 

økologiske og konvensjonelle produsenter møtes på markdager og andre arrangement. 

 

I 2017 har markedet endret seg. Gartnerhallen sier de ikke ønsker å øke produksjonsplanene for økologiske grønnsaker siden det ikke 

er økende etterspørsel. Bama er tydelige på at markedet ikke øker. Norgesgruppen sier de får de økogrønnsakene de ber om. 

Produsenter oppgir at de har varer på lager og salget går tregt. Vi undres på hvorfor markedet plutselig har endret seg. Eller er det 

viljen til salg det handler om? 

Hvis statistikken for salg hadde delt norsk og import ville vi sett at salget går i retning av mer import. Det er mer å tjene på import enn 

norsk er min påstand. Men dette hadde vært fint å få vist gjennom tall fra landbruksdirektoratet. 

 

https://www.nlr.no/okologisk
https://www.agropub.no/emneord/gronnsaker


                                                                                                                                                                                                                       
 

Det er brukt mye tid på å få markedsaktører til å ta tak i økologiske grønnsaker og potet. Det ser ut til at satsingen i Coop er vellykket, 

men i Norgesgruppen er satsingen på Matskatter kanskje mer synlig. Lokalmatsalget øker stadig i dagligvarebransjen. I storkjøkken 

går salget tregt og dette skylde nok at betalingsvilligheten er lav i HoReCa. Og særlig i offentlige innkjøp. Findus har begynt å ta inn 

økologiske grønnsaker og dette er veldig interessant. Da kan vi få grønnsaker større deler av året.  

 
  
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: 

Formidling av resultater og 

erfaringer basert på grupperåd 

der også konvensjonelle 

produsenter deltar. 

Rådgivere i NLR 

Vestfold, Østfold, Buskerud, 

Rogaland, Telemark, Hedmark, 

Oppland, Nord-Trøndelag 

Hele 2017 Økt areal: Vanskelig å måle direkte, men totalarealet i Norge har 

økt fra 2016 – 2017 med 389 daa. Areal økningen kan også 

skyldes tilgang på vekstskifteareal. 

IP: Det er en økende interesse for å ta i bruk økologiske metoder 

i konvensjonell grønnsakproduksjon. 

Kurs 4.4 på Kvithamar, 26.4 på Tjeldsund, 19.6 Telemark – 

Gjerpen, 20.6 Nøtterøy og Sylling, 22.6 Toten og Hedmark, 1.8 

Indre Troms, 2.8 Nordland, 23.3 vekstskiftekurs Skien, 13.12 

kurs produksjonsplanlegging Rogaland. Se vedlegg bak. 

NLR Innlandet: Eget prosjekt på økologisk grønnsakdyrking. 

Oppstart 2017. I samarbeid med FM Oppland og NLR 

Økologisk. 

Prosjektbeskrivelse.

docx
 



                                                                                                                                                                                                                       
 

Samtaler med Nibio: Eget prosjekt på Vekstskifte og økonomi 

Formidling av kunnskap til 

andelslandbruk i 

fellesmøter/markdager der flere 

andelsgårder samarbeider (ikke 

1-1 oppfølging) Inntil 8 

fellesarrangement i hele landet. 

NLRØ 

Vestfold, Østfold, Buskerud, 

Rogaland, Telemark, Hedmark, 

Oppland, Nord-Trøndelag 

Hele 2017 Økt samarbeid mellom andelsgårder gjennom felles kurs og 

markdager. Kurs og markdager ble svært godt mottatt. 

Kurs og markdager i: Skien, Kvithamar, Værdal, Jæren, Nord 

Trøndelag, Telemark, Buskerud.  

Godt omdømme: Kunnskap etterspørres. Se vedlegg bak, samt 

oversikt over Thomas sitt arbeid. 

Deltakelse på møter, 

arrangement for å gjøre FF 

Grønnsaker kjent 

KMH Hele 2017 Mål: Flest mulig kjenner til FF Grønnsaker og vet hvor de kan 

finne kompetansen: 

I samarbeid med Vitenparken og alle FF deltok FF grønnsaker 

på åpningen av Utstillingen: Matens opprinnelse, seminaret «Økt 

økologisk til hyllene» og gjennomførte et dyrkerkurs for 

studentene på NMBU. 

Mat og landbruk 2017, Miljømerking off innkjøp, Urbant 

landbruk nettverk, Studietur USA m/alle FF og 

inspirasjonsbønder, Besøk på Landvik, Biodiversitetstur til 

Skåne, Gartnerseminaret 2018, Møte med Findus. Deltatt i 

NØK, innspill strategi, Kolding,  

Møter med NLR - 

Rådgivingsavtaler 

Hele landet, NLR ØKO  Hele 2017 Rådgiving når frem til de som ønsker dette: Thomas Holz og 

Kari Bysveen er etterspurt som rådgivere til økologisk 

grønnsakdyrking i hele landet. NLR må finne løsninger for å 

kunne formidle utenfor lokal NLR enhet. Dette er tatt opp med 

NLR Økologisk. 

Samarbeid med NLR Østafjells, NLR Øko og NLR Innlandet 



                                                                                                                                                                                                                       
 

Produksjonsplanlegging 

 

NLR, KMH, SKP 

 
Vår-Høst 

 

Etterspurt men ikke fulgt opp av GH. GH sier de ikke satser 

ytterligere på øko siden markedet ikke etterspør. Mye tid brukt 

på dette men uten resultat. Mulig resultatet kommer seinere når 

markedsaktørene tar tak i dette selv. 

Studietur med utvalgte 

produsenter 

KMH, utlandet Høst 2017 Samarbeid og økt kunnskap 

Invitert med Levende Matjord til Rodale i juni. Dette er tid på 

året da grønnsakprodusentene ikke kan delta, så jeg var derfor 

heldig som kunne representere denne gruppa. 

Grønnsakprodusenter har begynt å se potensialet i levende 

matjord og det er interessant å å oppskalere metoder for å bygge 

matjord. Reisebrev forfattet av Elizabeth Brockfield er lagt ved: 

FMVE-PRINT02_2etg

P02_0480_001.pdf
  

Fellesmøter vekstskifte, på tvers 

av produksjoner 

KMH, FF Korn, Økoløft Vår 2017 
Høst 2017 

Besøkt Kvithamar desember 2017, samarbeid om vekstskifte. 

Brukt mye tid på planlegging og visning av kartløsning for 

økologiske produksjoner av grønnsaker, poteter, korn, gras, frukt 

og bær. NLR har liten kapasitet til å ta på seg nye prosjekter, 

men NLR Trøndelag og Landbruk 21 har vært 

samarbeidsorienterte og engasjerte i oppgaven. Vi inngår et 

samarbeid med den i 2018. 

Visningsturer, opplæring, 

formidling 

 

KMH 
 
 
 

Sesong 2017 Økt kunnskap om økologiske grønnsaker – produksjon og 

marked 

Oppfølging av Ph.d student 2017 – 2018.Tema: «Utvikling av 

økologisk og bærekraftig produksjon og forbruk av grønnsaker i  



                                                                                                                                                                                                                       

 
 

 

 

regionen». Det er gjennomført flere møter med PhD Stipendiaten 

og avklaring av arbeid. i 2017 – 18. 

Vi samarbeidet med agroøkologistudiet på NMBU høsten 2017. 

Vi fulgte opp 5 studenter som hadde tema: Growing Food – 

Growing Communities. Målet for studentene er å håndtere 

kompleksitet og forandring i samarbeid med deltakerne. Jeg har 

vært nøkkelperson og tilrettelegger for deres arbeid. Resultatet 

finnes i egen rapport. 

Frøposer: Vi valgte i 2017 å engasjere kollega på Miljø til å 

designe frøposene og arbeidet med å fylle disse ble utført av 

prosjektleder og en samarbeidende gartner. Det ble brukt mindre 

penger enn antatt og de resterende overføres til 2018. 

Økologisk til hyllene – en konferanse med alle FF og all 

forberedelsen er viktig formidling av foregangsfylkesatsingen. 

Mye av tiden til prosjektleder har gått med til samarbeidet med 

Vitenparken. Sammen med FF Korn og FF storkjøkken fungerte 

vi som en arbeidsgruppe på vegne av alle sammen: 

I samarbeid med Vitenparken og alle FF deltok FF grønnsaker 

på åpningen av Utstillingen: Matens opprinnelse, seminaret 

«Økt økologisk til hyllene» og gjennomførte et dyrkerkurs for 

studentene på NMBU. 

Være et bindeledd mellom 

produksjon og marked. 

Fortsette å fjerne eller dempe 

flaskehalser i verdikjeden. 

       

KMH 

 

Hele året Vanskelig å måle. Kunne forklare markedet for grønt. 

Samarbeid med Ph.d fra NMBU om verdikjeder. Fortsetter i 

2018.  

Har brukt mye tid på innspill til strategien for økologisk 

landbruk. Arbeidet er gjort gjennom andre. 



                                                                                                                                                                                                                       
Samarbeid med Siri Solberg i Debio Info om off. innkjøp i 

Vestfold. Har delt mine kontakter og gitt innspill til 

konkurransegrunnlag og andre viktige tema innen innkjøp.  

2. Organisering og samarbeid  

Beskriv samarbeidsformen. 
a) Prosjekteier 
b) Prosjektansvarlig 
c) Prosjektleder 
 

Fylkesmannen i Vestfold 
Kari Mette Holm, Fylkesmannen i Vestfold 
Kari Mette Holm 
 

 Styringsgruppe (organisasjon 
og personer) 
 

- Olav Sandlund, Landbruksdirektør i Vestfold og leder for styret 

- Bama Storkjøkken Region Sør Øst, markedssjef Bente Bugge-Erlingsen* slutter 31.12 2017 

- Norsk Gartnerforbund, seniorkonsulent Pernille Rød Larsen* sluttet sommeren 2017. 

- 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) 

- Thomas Holz, rådgiver i NLR Østafjells 

- Kari Bysveen, rådgiver i NLR Viken 

- Hans Kjærås, økoprodusent og driftsleder Ramme Gård 

- Bjørn Myrhaug, økoprodusent Myrhaug gartneri i Buskerud 

- Heinrich Jung, økoprodusent i Hedmark 

- Gerd Guren, fagkoordinator på grønnsaker i NLR  

- Liv Knudzon, NLR Veksthus  

- Bjørge Madsen, konvensjonell grønnsakprodusent 

- Gerald Altena, Debio 

- Johan Fuglår, Tunsberg Mathus og catering 



                                                                                                                                                                                                                       
- Martin Skadsheim, Sykehuset i Vestfold 

- Chris Pettersen, Bama Dagligvare  

Fra prosjektet vil prosjektmedarbeidere delta i alle referansegruppemøtene 

Prosjektansvarlig Kari Mette Holm leder referansegruppa. 

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

 

Økologisk produksjon  

Regjeringen har som mål at 15 prosent av matproduksjonen og matforbruket i 2020 skal være økologisk. I 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 
Agropub 
 
Landbrukets Økoløft 

b)Prioriterte 
informasjons og 
kommunikasjons-
tiltak: 

Designe og produsere frøposer der det vises til hvor kunnskapen hentes fra. Samarbeid med Solhatt. 
Ferdigstille elektroniske kart  
Produsenter – bruke nett, «info til bonden»,  
Øvrige NLR enheter i landet – egen nettside der det på frøposene er linket til www.nlr.no/okologisk 
Rådgiversamlinger i NLR 
Agropub 
Samarbeidet med Vitenparken har vært spesielt vellykket i 2017 
Gartner 2017 
Gartnerkongressen 2017 
Fylkesnytt 
Egen nettside Økologiske foregangsfylker 

c)Prioriterte 
formidlingskanaler: 

Web,  dyrkingsveiledninger, kurs, gårdsbesøk, seminarer 
 

d) Tidsplan for de 
ulike tiltakene: 
 

Kontinuerlig om nødvendig  
Ellers etter endt sesong. 
Mye av arbeidet i 2017 ble utført etter sein innhøsting. 

Vedlegg: 

oversikt KB 

Oppdrag for Foregangsfylket økologiske grønnsaker 2016.docx

INVITASJON grønt 

storskala 2017.docx

INVITASJON 

økologisk grønnsaksdyrking, småskaladocx.docx

INVITASJON grønt 

storskala dag 1 2017.docx

Invitasjon grønt 

småskala 2017.docx

INVITASJON grønt 

storskala dag 2.docx

Invitasjon 

Dyrkekurs andelslandbruk.docx

Markvandring 24. 

augsut Kirkerud.docx
 

http://www.nlr.no/okologisk


                                                                                                                                                                                                                       

Markvandring 8. 

juni Viker.pdf

Markvandring 24. 

augsut Kirkerud.pdf

Dyrkekurs 

andelslandbruk Drammen.pdf

MD småskala Jøa 

2017.docx

MD småskala 

Vikhammer 2017.docx

MD småskala 

Vikhammer .docx
 

Kurs i økologisk 

grønnsaksdyrking - fordypning ugras bekjempelse.docx

MD storskala 

Ørlandet 2017.docx

MD storskala 

Levanger 2017.docx

Markdag_22_juni_p

rogram.docx

Invitasjon til 

fagdag potet og grønnsaker.pdf

Invitasjon kurs 

tomatdyrking med påmelding (003).docx
 

 

https://www.fylkesmannen.no/nb/Buskerud/Landbruk-og-mat/Naringsutvikling/Larerik-dag-for-andelslandbruket/ 

Vedlegg: Bilder 

 

Rodale trip 

030617.pdf
Vedlegg: Turprogram USA 2017 

 

 

 

 

https://www.fylkesmannen.no/nb/Buskerud/Landbruk-og-mat/Naringsutvikling/Larerik-dag-for-andelslandbruket/


                                                                                                                                                                                                                       
Foregangsfylke: Økologiske  grønnsaker - produksjon og marked 2017    

Godkjent Prosjektstyret 19.02 2018.     

Prosjektkostnader:  Budsjett 2017 Forbruk 2017   

Tjenester kjøpt av NLR 1) 500000 440200   

Tjeneste kjøpt av andre 2) 350000 314485   

Overført fra 2016-17 NLR 126987 126987   

50 % prosjektleder, marked, inkl adm 400000 400000   

Adm, husleie, møter, o.l 100000 130567   

Reiser 50000 28287   

Studieturer messer mm 70000 60863   

Visningsturer,opplæring, formidling 5) 130000 11314   

Vekstskifte, samarbeid FF korn, nettverksmøter 6) 50000 0   

Deltakelse  marked, kolleger Fylkesmannen 150000 50000 Egeninnsats  

Referansegruppe og samarbeidende fylker 50000 50000 Egeninnsats  

Erfaringskonferanse 3) 30000 30000   

Uforutsett for alle delmål 20000 0   

Overføres 2017 til 2018   184283   

Totalt 2026987 1826986   

Finansiering:         

BU midler FM 100000 0   

Egeninnsats marked, kolleger Fylkesmannen 150000 50000   

Referansegruppe og samarbeidende fylker 50000 50000   

Eget oppdrag vekstskifte     
 

 

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

Overføres 2016 til 2017 4) 226987 226986   

Totalt 2026987 1826986   

     

1) Innkjøpte tjenester fra NLR Østafjells 4) Overført fra 2016 - 2017  

2) Innkjøpe tjenester fra NLR Viken, NLR Innlandet 5) Frøposer designet av B. Brosø, arbeid utført av KM og H. Kjærås 

3) Formidling Vitenparken 6) Inngår i reiser og adm.  

 



                                                                                                                                                                                                                       
    

  

    

     

     

Vedlegg bilder:     



                                                                                                                                                                                                                       

 



                                                                                                                                                                                                                       

   



                                                                                                                                                                                                                       

   



                                                                                                                                                                                                                       

   



                                                                                                                                                                                                                       

 



                                                                                                                                                                                                                       

 



                                                                                                                                                                                                                       

 


