
 

 

Økologisk 

veksthusproduksjon i 

Norge 



Disposisjon 

• Dagens øko status i Norge 

• Økologisk veksthusproduksjon av agurk og krydder 

 

 



Dagen øko status i Norge 

• Trenden går mer enn noen gang mot økologisk, lokalprodusert, usprøyta, produkter med en historie 

• Flere forbrukere lager maten fra bunnen av, er mer opptatt av et sunt og variert kosthold  

• Utviklingen går rett vei, men fortsatt litt for tregt i Norge 

• Ifølge SLF sin halvt års rapport har salget steget med 15% i siste halvdel av 2013.Grønnsaker har hatt stor 
fremgang og grønnsaker i veksthus er da nevnt spesielt 

• 15% målet innen 2020 med den rødgrønne regjeringen er nå skrota…? Men kanskje vil ny regjering løsne 
øko proppen?? 

• Uten 15% målet vil ifølge Slf  produksjonen være mellom 4-9% innen 2020 gitt at vi har dagens 
rammebetingelser 

• Usikkerhet angående parallell produksjon, særnorske regler 

• Nytt Eu regelverk gjør fremtiden usikker!!! 

 

 

 

 



Parallellproduksjon 

• Framover er blir det krav om at sortene som dyrkes parallellt må være lett å skille fra 
hverandre  

• Inntil nå er det et krav om å dyrke ulike sorter 

• Utfordring framover: hva er lett å skille??? Produkt? I oppal?  

• Manglende avklaring på dette punktet har foreløpig satt en stopper for omlegging til 
økologisk veksthusproduksjon 

• I Eu er parallellproduksjon allerede en praksis, og produksjonene foregår i separate 
økologiske foretak 

• Dette er ikke mulig i Norge pga særnorske regulerings forskrifter 

 



Økologisk veksthusproduksjon i Norge 

• 6 profesjonelle aktører ( Myrhaug Gartneri DA (3), Rosnes produksjon AS (8), Eirik 

Voll(1,9), Kjær gartneri(4), Elvenhøy Gartneri (ca 5), David Leeves (500 m2) 

• Tilsammen ca 22,5 mål med økologisk veksthusproduksjon  

• Ca konvensjonell produksjon: 230 tomat, 370 agurk, salat 70,4 (tall fra 2007), 

krydder (12?) 

• Total veksthusproduksjon: ca 683 mål 

•  3,3 % av norsk veksthusproduksjonen er økologisk! 



Økologisk agurkproduksjon 



God kvalitet på småplantene er alfa omega! 



Dyrking i sekker 



Utfordringer 



Yrende liv! 



Økologisk krydderproduksjon 



Røttene er alfa omega! 



Effektivt og rasjonelt system 



Jevn og god kvalitet! 



Tilpasninger på frømengde 



Nyttedyr og skadedyr 



Takk for meg! 

Silje Stenstad Nilsen 

Rådgiver veksthusgrønnsaker NLR Veksthus 

Gjennestadtunet 83, 3160 Stokke 

Tlf  +47 901 68 703 

E-post: silje.stenstad.nilsen@lr.no 
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