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15 % i 2020
Handlingsplan for økologisk landbruk i Oslo/Akershus og Østfold 2010-2015
ØkoloGIsk – sÅ klaRT!





www.oIkos.no

Økologisk landbruk er et produksjonssystem 
som opprettholder sunne jordsmonn, 
bærekraftige økosystemer og folks helse. 
Dette systemet bygger på økologiske 
prosesser, biologisk mangfold og kretsløp 
tilpasset lokale forhold, istedenfor å være 
avhengig av innsatsfaktorer med uheldig 
effekt. Økologisk landbruk kombinerer 
tradisjon, innovasjon og vitenskap til gagn 
for vårt felles miljø og fremmer rettferdighet 
og god livskvalitet for alle. Finn ut mer på:

 HVA ER 

økologisk     

  lAndbRuk?





Regjeringen har mål om at 15 prosent av 
matproduksjonen og matforbruket i 2020 
skal være økologisk. I Oslo, Akershus og  
Østfold tar vi imot utfordringen! For å klare 
dette er vi avhengig av mange gode tiltak  
og initiativ. Vi har valgt ut noen spesielle 
satsingsområder i fylkene våre:

Innen produksjon
Korn og grovfôrbasert husdyrproduksjon

 Innen forbruk
Storhusholdning og barn/unge

Hvordan 

  nå målet?



For å nå målet om 15 % areal innen 2020, kreves en omlegging av 
ca. 13 900 daa årlig fra 2010-2020

Omsatt i dagligvare og faghandel i Norge

andel ØkoloGIsk aReal I oslo, akeRshus oG ØsTfold

andel ØkoloGIsk baRnemaT

andel ØkoloGIske melkekyR I akeRshus

oslo, akeRshus oG ØsTfolds andel av noRGes ØkoloGIske koRnaReal



hvoR eR vI PÅ veIen?

7. BÆRUM  11,9 %

8. OSLO  10,1 %

3. MOSS  13,7 %

4. RØMSKOG  13,5 %

6. ASKER  12,7 %

2. HVALER  27,0 %

9. SARPSBORG  8,7 %

1. RÆLINGEN  32,3 %

10. HURDAL  7,8 %

5. EIDSVOLL  12,8 %

andel ØkoloGIske veRPehØns I ØsTfold

Tallene viser andel økologisk  
areal i kommunene per 2009

10 PÅ ToPP!





Vi har en del spesielle utfordringer i våre fylker. En stor andel av landets befolkning bor i denne 
regionen, noe som medfører stort press på landbruksarealene. Fra etterkrigstiden har jordbruket 
blitt strukturrasjonalisert, med stort fokus på korn og åkervekster. Antallet husdyr har blitt sterkt 
redusert, noe som vanskeliggjør tilgangen på gjødsel. Økologisk jordbruk krever økt kunnskap til 
agronomi og allsidighet, noe som kan være en utfordring. På forbrukssiden har vi en vei å gå med 
blant annet forbrukerkompetanse, tilgang til varer og prissetting.

Mulighetene er mange! Oslo, Akershus og Østfold kjennetegnes ved gode betingelser for de fleste 
produksjoner, samt kort vei til markedet. Sammen er fylkene utpekt som foregangsfylker innen 
økologisk forbruk. Dette medfører ekstra satsing på delmålene innen forbruk. 

delmål forbruk
• Mer kompetanseheving rettet  
 mot barn og unge
• Mer økologisk mat innen privat  
 og offentlig storhusholdning  
• Utvide det økologiske produkt -
 spekteret

delmål produksjon
• Halvparten av alt økologisk korn  
 i Norge skal produseres i våre fylker 
• Øke den grovfôrkrevende økologiske   
 husdyrproduksjonen  
• Øke produksjonen av økologiske  
 grønnsaker, poteter, frukt og bær

utfordringer og
muligheter





Innen produksjon og forbruk er det  
mulig å søke midler til følgende tiltak
•  Kompetanseheving (veiledning og opplæring)
•  Markedsføring og profilering 
•  Produktutvikling
• Nettverksbygging
•  Produksjonsfremmende tiltak

Ønskede 

  TIlTak





www.fylkesmannen.no 

Målgruppen for denne handlingsplanen  
er dem som ønsker å gjennomføre tiltak 
beskrevet i planen. Det er mulig å søke 
Fylkesmannen om midler til gjennomføring 
av tiltak innen satsingsområdene. I utgangs-
punktet kan alle søke, men fellestiltak med 
store ringvirkninger vil bli prioritert framfor 
tiltak eller investeringer på det enkelte 
foretak.

Søknad med kortfattet beskrivelse av mål, 
tiltak og budsjett sendes Fylkesmannen  
der prosjektet skal gjennomføres - i Oslo/
Akershus eller Østfold. Sluttrapport med 
regnskap skal sendes innen utgangen av 
året. Fylkesmannen setter søknadsfrist.  
Mer informasjon finnes under landbruk og 
økologi på:

Hvordan kan 

du bidra?





Tilskudd til det enkelte foretak
•  Det kan gis støtte til etablering og/eller investering gjennom Innovasjon Norge (for eksempel tilskudd til ombygging, nybygg). 
 Kontakt landbruksforvaltningen i din kommune. Økologisk landbruk skal prioriteres.
•  Gjennom regionalt miljøprogram gis det støtte til enkelte miljøtiltak som er særlig aktuelle innen økologisk drift. 
•  Tilskudd og bistand til utvikling av økologiske produkter. Kontakt Nofima Mat.
•  Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket: Kommunene har midler og myndighet til å prioritere økologiske gårdsbruk i sin vurdering av tilskuddene.

Tilskudd til organisasjoner, kommuner, forsøksringer med mer
• Utrednings- og tilretteleggingsmidler: For organisasjoner, kommuner og grupper som ønsker å se på nye muligheter for verdiskapning.   
 Søknad sendes Fylkesmannen i Oslo/Akershus eller Østfold. Økologisk landbruk prioriteres.
• Statens landbruksforvaltning har midler til tiltak som kan bidra til økt økologisk matproduksjon, omsetning og forbruk.
•  Verdiskapingsprogrammet for mat har midler til fellestiltak. Søknad sendes Innovasjon Norge i ditt fylke.
• Etter- og videreutdanningsmidler kan brukes til kurs og møteplasser for å videreutvikle seg som økobonde. Søknad sendes Fylkeskommunen.

viktige lenker

andRe sTØTTeoRdnInGeR TIl  
ØkoloGIske PRosjekTeR
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