
 

Økologisk grønnsaksproduksjon er en av produksjonene som 

har høyest andel solgt som økologisk– hvordan kan vi klare å 

dekke etterspørselen etter norsk økologisk produksjon? 

 

Økt kunnskap for mer økogrønt i en markedsnær 

grønnsaksregion.  

 

Hva kan fremme økt økogrøntproduksjon i et marked som 

etterspør mer norskprodusert økologiske 

grønnsaker? 



Salget av grønnsaker har 

gått opp med 25 prosent, 

og er for første gang 

større enn 

meieriproduktene på 

landbruksforvaltningens 

statistikk. 

Norsk + import slått 

sammen(før SLF) 

Produsenter opplever 

manglende etterspørsel – 

butikker får ikke varer  



Dagligvare, grøntansvarlige:  

 

Store utfordringer med å få tak i norske økologiske varer i 

sommer (??!) 

Høye tollsatser når det er tilstrekkelig norsk konvensjonell vare i 

markedet 

Produktene blir for dyre i forhold til norske  

konvensjonelle varer 

 

Produsentene: Vi har grønnsaker – kom til oss! 

 

Økologiske grønnsaker er en liten varegruppe i  

de store systemene og er vanskelig å håndtere 



Vi følger produktene fra jord til bord 

Vi jobber for norske grønnsaker 

Vi ønsker oss en markedskoordinator 

 

• Helkjedeprosjekt 

 

• Offentlige anskaffelser 

 

• Sykehuset i Vestfold – 50 tonn økopotet 2014 

 

• Kantiner 

 

• Kontakt med grøntansvarlige 

 



Tester økologiske poteter for storkjøkken 

  
24. november 2012 samles seks dyktige kokker fra ulike storkjøkken i Vestfold for 

å teste åtte typer økologiske poteter. Samlingen er en del av et større prosjekt som 

skal kartlegge hvordan bøndene kan dyrke økologiske poteter som er bedre 

tilpasset markedets behov. Kokkene skal også teste småpoteter. 

  

Finansiering: Fylkesmannen i Vestfold 

Tiltak:Teste  potetsorter som egner seg for bruk i storhusholdninger  

           Kvaliteten på småpoteter blir også testet.  

Effekt: Unngå at poteter som er under minstemålet blir kastet  

  

Samarbeidsparter: Foregangsfylke økologiske grønnsaker, potetprodusenter, 

videreforedler, Bama Storkjøkken Vestfold AS og Norsk Landbruksrådgiving Viken 

Arielle 



kommunikasjon 





Fylkesmannen i Vestfold – rydd i eget 

hus 

Miljøfyrtårnsertifisering 2011: 

Minne om at økologisk mat hører med 

her. GRØNNSAKER??  

Offentlig innkjøp: 

Økologisk møtemat i 7 år 

Uklare regler, komplisert regelverk, 

handlingsrom? 

Kantine: Tilbyr økologisk mat fra 

høsten 2011 – i dag over 50% økologisk 



Kjerneområde: (over 10 daa) 

 

Vestfold: 527 daa  

Buskerud:184 daa 

Telemark: 60 daa 

Østfold:113 daa  

Oppland: 253 daa 

Hedmark: 387 daa 

 

 Sande i Vestfold, Flisa, Lier, Kolbu, 

Stange, Rygge, Sylling har alle over 60 

daa grønnsaker 



Kompetanseoverføring fra økologisk til konvensjonell 

 

• Alltid starte med et godt grunnlag 

Forebygging!!!!! 

Dyrke i egnet område 

 

• Ugras – robot, falsk såbed …. 

• Skadedyr - fiberduk 

• Nematoder 

og selvsagt.. 

• Grøfting 

• Vekstskifte 

• Jordpakking 

 

 



VG 

28.10 

2013 



VG 

3.10 

2013 



Kunden må vite hva som er sesongens produkter - norske 

 

Parallellproduksjon – løse dette 

 

Kompetanse på økologisk grønnsakproduksjon 

 

Engasjerte markedsaktører som pådrivere for øko 

 

Markedskoordinator 

 

Kunnskap om markedet for grønt 

Kunnskap om innkjøpsavtaler 

 

 

 

  


