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Forord 
 

 
Vestfold ble utnevnt til å være foregangsfylke for økologiske grønnsaker i august 2009. Vi har 
over lenger tid vært det fylket med størst andel økologiske grønnsaker og har også nærheten 
til viktige markeder. Arealutviklingen viser at det stadig er behov for mobilisering av 
produsenter til økt omlegging og økt arealeffektivitet. Arealutviklingen i landet har over 
noen år gått i negativ retning, og vi jobber derfor for å endre denne utviklingen gjennom vårt 
foregangsfylkearbeid. Fra 2014 har alle foregangsfylkene nasjonalt ansvar. Vi har brukt god 
tid på å orientere om dette arbeidet til resten av landet.  
 
Vi ser at økologiske metoder stadig blir tatt i bruk av det konvensjonelle dyrkermiljøet. 
Økologisk landbruk har en viktig spydspissfunksjon for å innrette landbruket i en mer 
bærekraftig retning. Kunnskap om økologisk dyrking blir etterspurt av stadig fler.  
 
Grøntsektoren skiller seg ut fra øvrig landbruksproduksjon ved sin markedstilnærming. Det 
er like viktig å jobbe med marked som med produksjon for å lykkes. Vi har prioritert arbeidet 
med å løse flaskehalser i verdikjeden mellom produsent og marked. Markedsarbeidet 
innrettes mot dagligvare, storkjøkken og offentlig innkjøp. Vi vil også bistå produsenter med 
mindre areal eller andelslandbruk for å nå ut til sine kunder. 
 
Foregangsfylkearbeidet er finansiert fra Landbruksdirektoratet, supplert med BU-midler fra 
Fylkesmannen i Vestfold. Prosjektplanen er skrevet av Kari Mette Holm, prosjektansvarlig 
hos Fylkesmannen i Vestfold. Alle tabeller er hentet fra produksjonstilskudd i landbruket og 
utformet av Ingunn H. Sømme og Anders Bugge Mills. Prosjektplanen er godkjent av 
prosjektstyret. 
 
 
 
 
Tønsberg, 23 januar 2015 

 

Olav Sandlund       

landbruksdirektør       
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BAKGRUNN 
 

11. Fortrinn 
 

Godt klima, godt jordsmonn og et aktivt produsentmiljø gjør Vestfold godt egnet til økologisk 

matproduksjon. Vi har også flere grossister og foredlingsbedrifter i fylket. Vestfold er et 

attraktivt område å bo og feriere i. Lokalmarkedet er derfor stort med gode muligheter for 

kortreist mat. Det store Oslomarkedet er nært. 

 

Det er brukt mye økologiske handlingsplanmidler på grøntsektoren i Vestfold. 35 % av 

landets økologiske grønnsaker produseres i fylket. Sande kommune har størst produksjon av 

økologiske grønnsaker og er også vertskap for den årlige Økofestivalen, Norges eneste 

økofestival.  

 
Vi har dyktige produsenter som har betydelig fagkunnskap og erfaring med å utvikle nye og 

bedre metoder for økologisk dyrking. De er mye benyttet som ressurspersoner både i og 

utenfor fylket sammen med våre dyktige rådgivere. Grønnsaknæringen har hatt stor nytte av 

foregangsfylkearbeidets spydspissfunksjon i å utvikle bedre metoder for ugrasregulering. 

 

Vi har grossister, foredlingsindustri og et stort marked for mottak av varene. Alt ligger godt til 

rette for helkjedeavtaler og produksjon av lokal mat. Erfaringene fra Foregangsfylkearbeidet 

fra 2010 til 2014 viser at samarbeid på tvers av fylkesgrenser og i et utvidet område fungerer 

godt. 

 

Det er naturlig å ta inn grønnsaker og urter i veksthus og poteter på friland som en del av 

Foregangsfylkesatsingen. For markedsaktører er «grønt» ensbetydende med frukt, bær, 

grønnsaker inkludert veksthus og poteter. Foregangsfylke grønnsaker samarbeider tett med 

Foregangsfylke frukt og bær på markedssiden. Vi vil knytte våre aktiviteter på 

storhusholdning opp mot ØQ og veiledning til produsenter opp mot Foregangsfylke Levende 

Matjord. Flere fylker har meldt sin interesse for å bli orientert om foregangsfylke satsingen på 

grønt. Vi vil prioritere størst innsats på Østlandet, men formidle til andre fylker under 

regionale samlinger. Det forventes at regioner utover Østlandet kan bidra med økonomisk 

støtte til reise og opphold. 

 

12. Kjerneområde  
 

Bakgrunn: 

Fra oppstart av foregangsfylkearbeidet i 2010 har vi valgt å arbeide innen flere fylker. 

Mange av fortrinnene i Vestfold gjelder også nærområder utenfor fylket: Lier, Rygge og 

Grenland. I enighet med fylkesmennene i Buskerud, Østfold og Telemark lot vi arbeidet 

omfatte også disse områdene. Fra 2012 involverte vi også Hedmark og Oppland i 

kjerneområdet for Foregangsfylkesatsingen. Disse seks fylkene har 71 % av den samlede 

grønnsaksproduksjonen i landet og 79 % av den økologiske grønnsaksproduksjonen.  

 

Det er strategisk å jobbe i en større region. Det er et geografisk oversiktlig område med 

mange likheter og det samme markedet. Reisetid med bil er ikke mer enn 1 time fra Tønsberg 

til Lier, Rygge og Grenland. Med god planlegging vil det greit kunne gjennomføres med 

gårdsbesøk over større deler av Østlandet også. Her kan økologisk landbruk og økologiske 

metoder som spydspissfunksjon spille en viktig rolle.      
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Det legges vekt på at kompetanse overføres fra Vestfold til områder der det er potensiale for 

økt produksjon. Salg av grønnsaker fra produsentene i kjerneområdet går gjennom ulike 

grossister og kjeder til kunder over hele landet. Det viktigste for foregangsfylkearbeidet er å 

bidra til salg gjennom dagligvare/storkjøkken og alternative salgskanaler som Bondens 

Marked, andelslandbruk og spesialforretninger.   

 

 

 
Produksjon av grønnsaker og urter i 2014 (foreløpige tall) 
arealer i dekar   

  

Totalt* Økologisk* Andel 
økologisk i 

fylket % 

Andel av 
økologisk i 

landet % 

LANDET 68 209 1918 2,8 100 

VESTFOLD  14 848 502 3,4 26,2 

BUSKERUD  11 938 204 1,7 10,6 

ØSTFOLD  5 339 157 2,9 8,2 

TELEMARK  1 457 42 2,9 2,1 

HEDMARK  6 230 414 6,6 21,6 

OPPLAND 8 524 299 3,5 15,6 

NORD-TRØNDELAG 6 001 132 2,2 6,9 

SØR-TRØNDELAG  395 16 4,1 0,8 

AKERSHUS/OSLO 1 961 36 1,8 1,9 

HORDALAND  37 20 54,1 1,0 

ROGALAND  8 652 46 0,5 2,4 

SOGN OG FJORDANE  422 13 3,1 0,7 

VEST-AGDER  158 0 0 0 

AUST-AGDER  1517 7 0,5 0,4 

MØRE OG ROMSDAL  372 7 1,9 0,4 

NORDLAND  186 8 1,3 0,4 

TROMS  167 15 9,0 0,8 

FINNMARK  5 0 0 0 

 

Alle tall i tabeller er hentet fra SSB eller produksjonstilskudd i landbruket, 2014 tall er 

foreløpige. Det kan forekomme feil i databasen til produksjonstilskudd av ulike årsaker.  
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13. MÅL 

 

3.1 Overordnet mål  
 

Økologisk matproduksjon bidrar med kompetanse om agronomiske metoder som gir positive 

effekter på miljøet, blant annet gjennom å redusere bruken av ikke-fornybare ressurser og ved 

bruken av alternativer til kjemisk plantevern. Økologisk landbruk som spydspissfunksjon kan 

bidra til å fremme et mer miljøvennlig landbruk. Økologisk produksjon er også viktig for å 

sikre et produktmangfold (Meld.St.9).  

 

Handlingsplanen ”Økonomisk, agronomisk – økologisk, utarbeidet av Landbruks- og 

matdepartementet i 2009, har definert et mål om at 15 prosent av det samlede norske 

jordbruksarealet og 15 prosent av det samlede husdyrholdet skal være økologisk innen 2020. 

For forbruk gjelder følgende: ”Både norske og importerte matvarer inngår i målsettingen om 

15 prosent forbruk av økologiske matvarer. Det skal legges vekt på at økt forbruk skal skje på 

basis av norske varer for de produkter det er forutsetninger for å produsere i Norge. 15 prosent 

av matforbruket måles i forhold til mat og drikkevarer som finnes både som konvensjonelle 

og økologiske og i forhold til omsetning i kroneverdi.” Embetsoppdrag 2014 fra LMD til 

Fylkesmannen uttrykker det slik: « Synliggjøre resultater av regionale og lokale satsinger 

innenfor økologisk landbruk, og gjennom foregangsfylkene ivareta utvikling av økologisk 

landbruk innenfor særskilte satsingsområder».  

 

 

 Regionalt næringsprogram for landbruket i Vestfold 2012 - 2015   
 

Matproduksjon 
Verdikjedene knyttet til foredlings- og bearbeidingsindustrien er 

viktig for utvikling av jordbruket og for hele Vestfold-samfunnet. 

Da det er et gjensidig avhengighetsforhold mellom industrien og 

volumproduksjonen i primærnæringene, vil alle ledd i verdikjeden 

være tjent med at tilgangen på råvarer styrkes. En solid og 

bærekraftig volumproduksjon av mat er i stor grad også en 

forutsetning for utvikling og produksjon av andre varer og tjenester i 

landbruket. Innovasjon og næringsutvikling knyttet til produksjon 

av matspesialiteter, mat med lokal identitet og økologiske produkter 

vil bidra til et større mangfold av produkter på markedet. Til 

forskjell fra foretak som leverer sine råvarer til 

næringsmiddelindustrien (volumproduksjon), står produsenter av spesialiteter ofte selv både 

for produksjon og foredling av råvarene.   

 

Satsingsområdet matproduksjon omfatter volumproduksjon, matspesialiteter og økologisk 

produksjon. 

 

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: 
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Mål for økologisk landbruk i Regionalt næringsprogram for landbruket 2012 – 2015: 

 

 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 

 

 

Foregangsfylke økologiske grønnsaker vil utvikle modeller for ny og mer moderne økologisk 

drift. Vi vil forbedre arealproduktivitet, øke avlinger, øke ressursutnyttelsesgrad, forbedre 

produksjonsplanlegging og avdekke og løse flaskehalser i markedsarbeidet. 

 

13.2 Mål for norsk landbruks- og matpolitikk: 
 

 

 
Denne tabellen er hentet fra Landbruks- og matdepartementets Prop. 1 S (2014-2015) 

Statsbudsjettet og er noe endret fra opprinnelig tabell i Meld. St.9 «Velkommen til bords». Vi 

anser ikke endringen som betydningsfull for innholdet i vår plan. 
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Oppdrag til Fylkesmannen innen økologisk landbruk: (Fra 

embetsoppdrag 2015) 
 

 

Målsettinger 

Styrke arbeidet med utvikling av økologisk landbruk og omsetning av økologiske 

landbruksprodukter. 

 

Oppgaver 

Videreutvikle økologisk landbruk som en del av næringsutviklingsarbeidet i fylket.  

Videreutvikle nettverk for å stimulere til økologisk jordbruksdrift. 

Synliggjøre resultater av regionale og lokale satsinger innenfor økologisk landbruk, og 

gjennom foregangsfylkene å ivareta utvikling av økologisk landbruk innenfor særskilte 

satsingsområder (vår utheving). 

 

Resultatkrav 

Gjennomført målrettede tiltak som har bidratt til å utvikle økologisk landbruk og omsetning 

av økologiske landbruksprodukter. 

Foregangsfylkene har ivaretatt sitt nasjonale ansvar innenfor sitt satsningsområde. 

 

 

 

13.3 Mål for arbeidet i Foregangsfylke økologiske 

grønnsaker 

  – produksjon og marked 
 

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

Foregangsfylket vil følge produktene gjennom verdikjedene ut til forbruker. 

 
Grønnsaksproduksjon, arealer i dekar (2014 tall) 

 

  Totalareal Økologisk areal 

  2014 2014 Målsetting 2015 

VESTFOLD  14 848 502 2001 

BUSKERUD  11 938 204 1447 

ØSTFOLD  5 339 157 713 

TELEMARK  1 457 42 189 

HEDMARK 6 230 414 798 

OPPLAND 8 524 299 1151 

Sum 48 336 1 618 6299 

 

 

Vårt prosjekt har følgende slagord: Kunnskap i produksjon – 

kommunikasjon i marked 
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Omsetningen av økologisk gulrot har økt kraftig i 2012 – 2014. i samråd med bl.a 

Gartnerhallen mener vi derfor det er naturlig å fokusere på de største produktgruppene.  

 

 Potet 

 Gulrot og andre rotgrønnsaker    

 Løk 

 Kål 

 Salat 

 Veksthusgrønnsaker        

 

        
 

4. Strategier  
 

4.1 Produksjon: 

 

(Fra Meld.St.9) 

 

 
 

 

Med vårt nasjonale ansvar kan vi fra 2014 trekke inn hele landet i målsettingen. I 2014 ble det 

produsert økologiske grønnsaker på 1918 daa i Norge. 15 % målet for hele landet blir da 

10.225 daa i 2020. 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.  

 

Tall fra produksjonstilskudd 2014 viser at det bare er tre produsenter som 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.  
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Prosjektet må tilby veiledning til de områdene som har mindre areal og med potensiale til å 

vokse. Det er viktig at ny kunnskap når ut til produsentmiljøene og at kommunikasjonen 

mellom produsentene og mellom produsent – kunde fungerer. Stabilitet og forutsigbarhet er 

ønskelig. 

 

 

 

Arealtall, andel og mål for økologiske grønnsaker og potet i Norge 

 

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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4.2 Marked: 
 

(Fra Meld.St.9) 

 

 

 
 

  Foregangsfylket har i samarbeid med Gartnerhallen satt av tid til produksjonsplanlegging. På 

denne måten kan vi få til produksjonsplaner som tilfredsstiller både produsenter og 

varemottakere. Gartnerhallen satser på økogrønnsaker som: potet, gulrot, agurk, tomat, løk, 

kålrot og andre rotgrønnsaker. 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. Vi mener derfor det er naturlig å fokusere på de største 

produktgruppene: 

 

NILF gjennomførte en spørreundersøkelse i 2013. I denne undesøkelsen kom det frem enkelte 

bekymringer knyttet til økologisk produksjon. I hovedsak hadde de konvensjonelle 

grønnsakdyrkerne to bekymringer i forhold til omlegging: At de skulle få problemer med 

avlingen sin fordi det ikke er tillatt å bruke kjemiske plantevernmidler, og at de ikke skulle få 

omsatt de økologiske varene til en høyere pris. Økologiske grønnsaksdyrkere var mest 

bekymret for manglende etterspørsel og betalingsvilje for økologiske varer. 

 

I undersøkelsen kom det også frem at frukt- og grønnsaksdyrkere som allerede hadde lagt om 

til økologisk, i liten grad opplevde problemer i forhold til dyrking og avling, mens enkelte var 

misfornøyde med pris og omsetningsmuligheter. Foregangsfylket vil følge opp denne 

spørreundersøkelsen med tiltak der det er mulig.  

 

Vi trenger en bedre oversikt over andelen import av økologiske grønnsaker til Norge. 

Forbruket av økologiske grønnsaker øker, og vi antar at størstedelen av dette er basert på 

importerte råvarer – også i norsk sesong.  
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5. Delmål  
 

Produksjon: Øke produksjonen og arealeffektiviteten 
Tiltak sammen med produsenter og overføringsverdi til det konvensjonelle landbruket. 

Informasjon til øvrige landbruksrådgivingsenheter. 

 
Fra 2015 er mobilisering, nettverksbygging og produsentsamarbeid valgt ut som strategi for 

foregangsfylke økologiske grønnsaker 

A. Samle produsenter i nettverk for å dele kunnskap og styrke markedsmulighetene 

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

C. Ta tak i vekstskifteutfordringer og koble grønt produsenter mot husdyrprodusenter med 

grasarealer 

D. Formidle kunnskap om økologiske metoder til produsentrådgivere og 

grønnsakprodusenter i resten av landet 

E. Følge opp EU- regelverk for økologisk produksjon  

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

veksthus 

G. Bistå mindre produsenter/andelslandbruk med dyrkingsråd  

Marked: Øke salget av økopotet- og grønnsaker 

 
Fra 2015 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 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. 

Det satses både på bulk og spesialiteter for å sikre bredde i omsetningen.  

 

A. Løse flaskehalser i markedsarbeidet. Sørge for produksjonsplanlegging. Det kan være 

nødvendig å kjøpe inn konsulenttjenester pga prosjektleders begrensede tidsressurser. Se 

delmål 3. Markedskoordinator. 

B. Løse felles utfordringer for lokalmat/økologisk mat. 

C. Fortsette forpliktende 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 

D. Øke kunnskap om norsk sesongvare av grønnsaker  

E. Opparbeide kunnskap om kundens preferanser/trender for å få ”nye” produkter ut til i 

markedet. Opplæring av butikkansatte.  

F. Studieturer og messer. I nettverksbyggingen er det viktig å kunne bidra med attraktive 

arrangementer og tiltak som gjør prosjektet interessant for aktørene.  

G. Visningsturer for elever, matfaglige personer og butikkansatte 

H. Bidra til å skaffe nye prosjekt innen tema produktutvikling, helse og ernæring og 

offentlige innkjøp. Det kan dukke opp fler tema her 
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I. Skaffe oversikt over andelen importerte grønnsaker og poteter i samarbeid med 

Landbruksdirektoratet 

 

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.  

 

Prosjektomtale fra 2013: 

 

Markedskoordinator for økologisk frukt, bær og grønnsaker  
-initiert av Foregangsfylket økologisk frukt og bær og Foregangsfylket økologiske grønnsaker 

 

Målsettingen med stillingen er å koordinere og stimulere satsingen på økologisk frukt, bær og 

grønnsaker i Norge. Hovedvekten for arbeidet vil være arbeidet med norske økologiske 

produkter, men også å sørge for en god overgang mellom norsk – og importsesongen for 

frukt, bær og grønnsaker. Personen skal være et bindeledd mellom produsenter, 

produsentorganisasjoner, grossister og markedsaktører. Produksjonsplanlegging er en viktig 

del av arbeidet. Målsettingen er å få et profesjonelt og markedsrettet arbeid innenfor sektoren 

frukt, bær- og grønnsaker og sørge for å få flere seriøse norske produsenter som leverandører 

til grossistene. Dette arbeidet er et ledd i å nå målsettingen om 15 % økologisk forbruk og 

produksjon innen 2020. Satsingen på økologisk mat bør kobles sammen med kjedenes 

lokalmatprofil. 

 

Grønnsakprodusenter er generelt godt markedsorienterte i forhold til produsentene av de fleste 

andre landbruksvarer. Utfordringene er stort sett de samme for økologiske og konvensjonelle 

produsenter. Mer samarbeid og erfaringsutveksling mellom økologisk og konvensjonelle 

produsenter vil være nyttig. Det er noe prosjektet kan bidra til.  

 

 

 

6. ORGANISERING 

 

6.1 Ansvarsforhold 
 

Prosjekteier: Fylkesmannen i Vestfold 

Prosjektansvarlig: Kari Mette Holm 

 

Delprosjekt 1 Mobilisering, nettverksbygging og produsentsamarbeid 

Delprosjekt 2 – Markedsarbeid økologiske grønnsaker 

Delprosjekt 3 – Foregangsfylke økologiske grønnsaker og økologisk frukt og bær vil fortsatt 

samarbeide om mulig opprettelse av en markedskoordinator. Stillingen finansieres og 

organiseres fra Foregangsfylkene grønnsaker og frukt- og bær. 
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Organisering:  

 
 

6.2 Prosjektstyre 
 

Styret består av: 

- 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. 

 

 

 

 

6.3 Deltakende miljøer og personer i 

Referansegruppe/arbeidsgruppe: 
 

- 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  

 

 

Prosjektansvarlig Kari Mette Holm leder referansegruppa 
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Prosjektet samarbeider og kommuniserer med de ulike aktørene i denne oversikten 

 
    Produsentorg. Grossist/distributør Kjede Butikker 

  GPS:       Leveran
d

ø
rer Gartnerhallen Bama Norgesgruppen Meny 

        Kiwi 

        Spar 

        Joker 

        Ultra 

        Centra 

        Jacobs 

        Fresh 

        Jafs 

        Mix 

        Deli de Luca 

        Dolly Dimples 

  Pakkerier  Bama Industri 
Dagligvarekunder og 
Storkjøkkenkunder   

          

  Gartnerhallen mfler Bama Storkjøkken HoReCa mange… 

  Gartnerhallen BaRe Reitan Rema 

          

          

  Norgesgrønt   Ica. Inn i Coop? Ica maxi 

        Rimi 

  Nordgrønt??? Coop Coop Obs 

        Mega 

        Marked 

        Prix 

        Xtra 

        Smart Club 

  Prod.foreningen 1909 Finstad   Kjedeuavhengige 

    Gustavsen   Kjedeuavhengige 

    Langdalen   Kjedeuavhengige 

    Økern Engros   Kjedeuavhengige 

    Eugen Johansen   Kjedeuavhengige 

    Norfresh Bunnpris   

          

  Kontraktdyrkerlag Findus   alle kjeder 

  Medlemmer Øko kompaniet   supplering alle 

    Norrek   storkjøkken mfl 

          

7. Verdikjeder, aktører marked: 
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8. Samarbeid i prosjektet 

 

 

 

 
 

 

Fig: Illustrasjon av samarbeid i prosjektet  
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9.Milepælplan 
 

 

 

 

 
2014 2015 2016 2017 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Samlinger, kurs og nettverksmøter x   x x   x x   x x   x 

Mobilisering  x x   x x   x x   x x  

Nettverk produsenter  x x  x x x   x x   x x  

Innspill regelverk x x      x    x    x 

Studieturer x  x    x  x  x      

Visningsturer   x    x    x    x  

Sesongkalender x                

Innføring av serveringsmerker x  x              

Opplærings butikkansatte   x    x    x    x  

Erfaringskonferanse    x           x  

Ny søknad    x    x    x    ? 

Rapportering (årlig) x    x    x    x    

 

 

10. Informasjon/kommunikasjon 
 

Foregangsfylke økologiske grønnsaker dekker fylkene Vestfold, Buskerud, Telemark, 

Østfold, Hedmark og Oppland samt tilknytningsprosjekter i Aust Agder, Rogaland og Troms.   

Kunnskap fra Foregangsfylket vil formidles til nettverkene MatViken og ØkoViken, som er to 

viktige samarbeidsarenaer for fylkesmennene. Norsk Landbruksrådgiving Østafjells har  

gjennom sin tilknytning til Norsk Landbruksrådgiving videreformidlet sin erfaring og 

kunnskap fra arbeidet i prosjektet til hele landet via nettverkssamlinger, felles arrangement og 

på egen nettside.  

 

Alle rapporter og utarbeidet informasjonsmateriell vil markedsføres og være lett tilgjengelig 

for alle. Tilgjengeligheten vil bli vektlagt i prosjektet (for eksempel gjennom bruk av 

internett). Det vil bli opprettet en egen gruppe for Foregangsfylke økologisk 

grønnsakproduksjon på Facebook. På denne måten vil resultater og erfaringer nå ut til mange. 

 

Vi vil bruke resultatene fra spørreundersøkelse fra NILF 2014 til å ta tak i årsakene til 

manglende omlegging/dyrking av økologiske grønnsaker. Her kan problemet ligge i hele 

verdikjeden. 
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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. Arrangementer og studieturer kan 

åpnes for aktører utenfor Østlandsområdet når det er naturlig. Informasjon til produsentene 

sikres gjennom delprosjekt 1. Ellers vil en bruke e-postformidling, egen nettside på nettsidene 

til Fylkesmannen, nettverket Matviken og Økoviken samt Facebook. Vi vil jevnlig kontakte 

pressen for nyhetsoppdateringer. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

19 

 

VEDLEGG: Status økologisk produksjon av grønnsaker og poteter (2014 tall) 
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Utvikling i vekstfordeling i økologisk planteproduksjon i Vestfold 
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Sammenlikning av vekstfordelingen i konvensjonell og økologisk produksjon i 
Vestfold. Det er en langt større andel gras i økologisk produksjon. 

Figuren viser økologisk produksjon 
 

 
 

Sammenlikning av vekstfordelingen i konvensjonell og økologisk produksjon i 
Vestfold.. Det er en langt større andel gras i økologisk produksjon. Figuren viser 

konvensjonell produksjon 

 

Alle tall er bearbeidet av Ingunn Haldorsen Sømme, Fylkesmannen i Vestfold 

Kart er bearbeidet av Anders Bugge Mills 

63,34% 

33,65% 

2,39% 
0,41% 

0,21% 

Øko grass og annet grovfor
mm

Øko korn mm

øko grønnsaker

øko potet

øko frukt og bær

21,68% 

70,20% 

3,17% 

4,08% 0,87% 

grass og annet grovfor mm

korn mm

grønnsaker

potet

frukt og bær
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Kilde: Søknad om 

produksjonstilskudd 2012 
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Kilde: Søknad om produksjonstilskudd 2012 


