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Omsetning og markedet

• Omsetningen av økologiske grønnsaker økte med 

21 % fra 2014 til 2015 (Landbruksdirektoratet 2016) 

• Norske produsenter klarer ikke å dekke 

etterspørselen etter økologiske grønnsaker 
(Landbruksdirektoratet 2016) 

Stort potensial for norske produsenter!

Utfordring: Lønnsomhet i produksjon og marked

Import og importpris styrer



Målet



Målet med å dyrke økologisk

• Gartnere som tjener riktig godt med penger

=> til å kunne drive aktiv driftsutvikling, ved å satse 

på nye og bærekraftige driftsmetoder 

 Utvikling av nye og individuelle driftsmetoder

 Agronomibaserte beslutninger

Uten press for å ”kjøpe” økologiske kompromisser

Ideal: Økologi og bærekraft blir et konkurranse-

fortrinn



Kostnadsforskjell 

øko – konvensjonell

Variablekostnader er ofte høyere for økologisk

• Substrat/jord, organisk gjødsel

• Nyttedyr (til å kjøpe seg ut av risiko)

• Merkostnad for økologisk frø/plantemateriale 

• Kostnad til utvikling av egne økol. driftsrutiner, 

metoder

Behov for flere hold til øko agurk en konvensjonell



Limfeller

Kan brukes til kontroll og til bekjempelse (kostbart)



Økonomisk forskjell

øko – konvensjonell

• Avlingsnivå er ikke nødvendigvis lavere for øko

• Avhengig av driftsform (dyrking i jord på bakken, 

eller i avgrensede bed/potter)

• Begrensning av dyrkingsperiode i løpet av året 

(vinter)

• Dyrking i jord på bakken til tomat/agurk gir ofte 

lavere avlinger enn konvensjonell dyrking i steinull 

med mineralgjødsel

• Dyrking i avgrensede bed/potter gi sjelden samme 

avling som i konvensjonell



Målet er høy avling



Kostnadsforskjell

øko – konvensjonell

Pakking, levering og administrasjon

• Til dels betydelige merkostnader pga. små mengder 

=> helt avhengig av volum på produksjon/salg

Det er store innsparingspotensialer for økologisk 

med å komme seg ut av nisje

=> Dagens distribusjonskostnader er en (for)stor 

kostnadsfaktor



Faktorer som påvirker mest

• Jord

Substrat og naturlig jord i bakken er ofte en  

utfordring

• Torv/kompost blanding => kvalitetsproblemer i 

kombinasjon med organisk gjødsel

Kan være vanskelig å finne riktig blanding

• Jord i bakken er ofte utsatt pga. ensidig vekstskifte 

(risikosykdommer) og salttilføring (pga. org. 

gjødsel)

Kan reduseres med riktig strategi (krever 

kunnskap)



Store utgifter til «lærepenger»

Å finne frem til best jord, beste gjødsel og riktig bruk, kan være 

kostbart



Faktorer som påvirker mest

• Avling

Avlingsnivå kan variere mye mellom produsenter av 

enkelte vekster

• Avhengig av dyrkingsform (i sekker, potter, eller 

jord i bakken)

• Driftsopplegg (agurk paraply)

• Dyrkningsteknikk (veksthustype, klimakontroll)

• Energikilde (energikostnad/avling)

Krever riktig strategi (kunnskap)



Strategivalg - puslespill med kunnskap



Faktorer som påvirker mest

• Driftsform

Det er stor spredning blant økogrønt-produsenter

• Det varierer mye i øko-areal størrelse - økologisk 

småbruk, på fult areal eller spesialisert parallell 

dyrker

• Omsetning - avtale og mengde til grossist eller 

alternative omsetningskanaler

• Profesjonalitet i dyrking 

• Krever kunnskap, utstyr og riktig strategi til å 

finne optimal driftsopplegg



Økologiske agurker på bakken

Standard driftsform utenfor Norden



Faktorer som påvirker mest

• Høyere risiko

=> Det er litt større risiko å dyrke økologisk pga.

• Begrenset tilgang til plantevern- og driftsmidler 

• Sårbart marked (lite utviklet og preget av 

svingninger)

Krever riktige forbyggende tiltak, kunnskap og 

markedstilgang/omsetning



Nyttedyrinnsats er viktigste 

forebyggende tiltak i økologisk



Muligheter for å påvirke merkostnader 

• Kooperasjon for utveksling av erfaring og kunnskap

Å lykkes med økologisk dyrking er avhengig av 

erfaring og evne til å gjøre rette ting til rett tid

• Økologisk Veksthusproduksjon er fortsatt en nisje

Det er stort behov for utvikling av kunnskap, og nye 

metoder =>Det skjer mest i konvensjonelle miljøer



Proff dyrking med god avling



Store variasjoner mellom produsenter

• Økonomiske resultater og lønnsomhet varierer i stor grad 

mellom økogrønt produsenter pga.

 Flere faktorer enn i konvensjonell påvirker økonomien, 

bla.

• Driftsform (intensiv/ekstensiv)

• Markedstilgang

• Spesialisering av produksjon, synergieffekter f. eks fra 

parallell produksjon, kooperasjon med andre produsenter

Økonomiske kalkyler og dekningsbidrag beregninger 

har kun svært begrenset overføringsverdi



Kalkyler og dekningsbidrag 

Kun få økologiske produsenter med samme vekst 

i tillegg stor variasjon i omfang og driftsform

Kalkyler har kun veldig begrenset 

overføringsverdi 

Får få produsenter med sammenlignbar driftsform

Særlig stor spredning mellom småskala- og spesial-

produksjon



Økologiske krydder 

Markedstilgang er avgjørende faktor 

=>sikker omsetning gir mulighet til 

spesialisering og utvikling



Økonomi - økologiske agurk

• Mest etterspurte økologiske veksthusgrønnsak

• Ikke nok dekning med norsk øko produksjon => 

Import hele året

• Hærmygg, Svartbrikk, Pyhtium og bladlus             

-kontroll er en forutsetning for et godt økonomisk 

resultat

• Riktig jord og gjødsel påvirker i svært stor grad 

det økonomiske resultat



Tiden etter planting betyr ofte 

mest for sluttresultatet 



Avling økologisk agurk

• Vanskelig å operere med tall

For mange forhold spiller inn for hvor mye salgsavling 

det blir:

• Driftsform

• Antall hold i løpet av en sesong

• Lengde på sesongen

• Klima og utstyr (lys eller ikke)



Kostnad for agurk

De variable kostnadene er høyere for økologisk 

produksjon

• Mye ekstra arbeid til plantestell, pinsering, 

merarbeid med flere hold/år



Arbeid i helårs agurkproduksjon 

Nedfiring er ca 1 time per plante per år (her er 

det variasjoner 0,8-1,2 timer/plante). 

Arbeidsfordeling:

• Surring, senking og pinsering 40-30%

• Høsting 25%

• Bladskjæring 20%

• Annet arbeid 10 %. Pakking er ikke 

inkludert



Eksempel dekningsbidrag for

økologisk agurk (paraply)



Eksempel arbeidsforbruk for

økologisk agurk (paraply)



Avling økologisk tomat

• Vanskelig å operere med tall

For mange forhold spiller inn for hvor mye salgsavling 

det blir:

• Type tomat (sort)

• Driftsform (sekker, renner eller i jord i bakken)

• Sesonglengde 

• Klima og utstyr (lys eller ikke)



Kostnad økologisk tomat

De variable kostnadene er høyere for økologisk

produksjon

• Mye ekstra arbeid til plantestell, pinsering, 

jordarbeid eller håndtering av sekker



Eksempel dekningsbidrag for

økologisk tomat (i jord i bakken)



Eksempel arbeidsforbruk for

økologisk tomat (i jord i bakken)



Generelt om pris og prisutvikling

for økologisk

• En viktig faktor som påvirker lønnsomheten i 

økologisk dyrkning er i hvilken grad 

produsenten oppnår en pris for varen, som 

kompenserer for eventuelle ekstra kostnader i 

forbindelse med produksjonen

• En god salgspris er for enkelte også en sterkere 

motivasjonsfaktor for å dyrke økologisk enn 

tilskudd 



Salgskanal og økonomi

• Strenge kvalitetskrav gjennom kjedesystemet gjør 

at enkelte pakker selv og omsetter direkte til 

forbruker

Man får da solgt en høyere andel av avlinga, og 

oppnår høyere priser

• Mer arbeid og høyere kostnader med direkte 

omsetning vil oftest bli kompensert med høyere 

inntekt 



Gårdssalg eller grossist



Prisforskjell - betalt produsent i 2015 

Kilde Landbruksdirektoratet



DEBIO gebyrer etter omlegging

• Gebyr ved første gangs tilknytning 

til kontrollordningen kr. 1440,-

• Grunngebyr for deltakelse i 

kontrollordningen 1750,-

• Arealgebyr pr. dekar 

karensareal/økologisk areal kr 7,40



Kostnad karenstid ved omlegging

En stor kostnad for feltproduserte grønnsaker er 

areal i 2 års karenstid

Det er ikke økonomisk lønnsomt å dyrke med 

økologiske driftskostnader i karenstid, uten mulighet 

til merpris

=> Løsning A: Omlegging med 2 år 

grønngjødsling og bygge veksthus deretter

Løsning B: I eksisterende veksthus, dyrking i 

potter, sekker, renner

(karenstid faller bort)



Økologisk vegetativ formeringsmateriale 

Økologiske stiklinger til Rosmarin er en 

stor kostnad



Parallell produksjon

• Det er krav at 100% av foretak dyrkes økologisk

• Parallellproduksjon (økologisk og konvensjonell) 

er under bestemte forutsetninger mulig 

(søknadspliktig)

• Det er ikke mulig å dyrke parallell (økologisk og 

konvensjonell) i samme foretak, vekster som ikke 

er enkle å skille

=> I praksis betyr det for mange spesial-

produsenter, at det opprettes et separat foretak 

for økologisk dyrking



Økologisk skal bli billigere

• Store dagligvareaktører krever ”billigere” økologiske 

grønnsaker

Innsparingspotensial: 

• Kostnader til pakkeri, transport 

• Logistikk i mellomledd 

• Prosentpåslag i handel => større påslag/enhet enn   

konvensjonell

• Store produksjonsavtaler => stort nok volum er 

forutsetning for kostnadseffektiv produksjon 

Forutsetter storsatsning fra markedsaktører



http://prosjekt.fylkesmannen.no/Okologiske-

foregangsfylker/

http://prosjekt.fylkesmannen.no/Okologiske-foregangsfylker/

