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Statens landbruksforvaltning 

 

2 Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer i 2012 

Forord 

Statens landbruksforvaltning (SLF) utarbeider på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet 

(LMD) hvert halvår rapporter med opplysninger om markedssituasjonen for økologiske landbruks-

varer i Norge. Helårsrapporten er den mest omfattende, og kartlegger utviklingen av økologiske land-

bruksvarer gjennom hele verdikjeden. Rapporten presenterer produksjonsgrunnlag (jordbruksarealer 

og antall husdyr), produksjon og videreomsetning per sektorer, og omsetning i ulike forbruker-

markeder. Geografiske/fylkesvise variasjoner i produksjon presenteres der det er tilgjengelig informa-

sjon. Rapporten viser også status innen sentrale mål som andel økologisk av total produksjon, hvor 

mye av den økologiske produksjonen som videreselges som økologiske produkter, og hvor mye 

økologiske varer utgjør av totalsalget i sluttmarkedet. I tillegg til å presentere situasjonen i det norske 

markedet gis det et lite innblikk i økologisk utvikling internasjonalt.  

 

I rapporten for 2011 ble det for første gang presentert anslått fremtidig økologisk areal og økologisk 

produksjon. Da hadde vi et samlet analysekapittel, der vi behandlet både areal og ulike produksjoner. 

Vi har i år valgt å foreta fremskrivninger under de respektive sektorene, hvor vi behandler korn og 

ulike husdyrhold. Mer informasjon om metoden for fremskrivningene finnes under avsnitt 12.4. 

Oppdraget om overvåking av det økologiske markedet er blant annet gitt i Tildelingsbrevet for 2001, 

hvor oppdraget er formulert på følgende måte: ”Det ble i jordbruksoppgjøret 1997 bestemt at det 

skulle utarbeides et system for markedskartlegging og -overvåkning av økologiske landbruks-

produkter. Målsettingen er at systemet skal fremskaffe priser på produktene, og registrere andelen av 

norsk økologisk produksjon som omsettes som økologiske produkter. En skal også forsøke å utarbeide 

prognoser for hvor mye som vil bli tilbudt markedet samt oversikter over mengde importerte 

økologiske produkter, samt prisnivået på disse… Rapporten skal i hovedsak summere opp markeds-

aktiviteten når det gjelder økologiske landbruksvarer, jamfør ovennevnte målsetting for systemet.” Det 

er senere også fremkommet ønske om å innhente merpris på varer i de ulike leddene utover i verdi-

kjeden, samt å forsterke arbeidet med å fremskaffe informasjon om import av økologiske varer. 

”Soria Moria II” (regjeringserklæringen fra 7. oktober 2009) har som mål at 15 prosent av matproduk-

sjonen og matforbruket skal være økologisk i 2020.  I handlingsplanen ”Økonomisk, agronomisk - 

økologisk!”, som tar utgangspunkt i den tidligere målsetningen om 15 prosent økologisk produksjon 

og forbruk i 2015 fra ”Soria Moria I”, beskrives tiltak for å nå målet samt hva som innbefattes i 

prosentmålet. 15 prosent av det samlede norske jordbruksarealet og 15 prosent av det samlede husdyr-

holdet skal være økologisk. For forbruk heter det at: ”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.” 

Rapporten, og annen informasjon om økologisk produksjon og forbruk, er tilgjengelig på 

www.slf.dep.no. 

http://www.slf.dep.no/
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Sammendrag 

Produksjon av økologiske landbruksvarer 

Arealer: I Norge var de økologiske arealene tilnærmet uendret fra 2011 til 2012. I 2012 var det 

501 955 dekar økologiske arealer i drift. Arealer i karens fortsatte å synke, men ikke like mye som fra 

2010 til 2011. Fylkene med størst økologisk areal var fremdeles Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og 

Hedmark, og 80 prosent av de økologiske arealene i Norge var til eng-, beite-, fôr- og frøproduksjon  

Antall husdyr: Antall økologiske husdyr økte for alle dyreslag utenom slaktekyllinger og sau/lam. Den 

prosentvise økningen var størst for svin, men det var antall storfe som økte mest, målt i antall dyr. 

Mens antall slaktekyllinger ble redusert med 15 780 dyr sammenlignet med 2011, økte antall 

verpehøns med 14 700 dyr. 

Tabell 1: Oversiktstabell over økologisk produksjon 2011 og 2012, og økologisk prosent av total produksjon 

 Total økologisk 

produksjon 

Endring 

siste år 

% 

Økologisk i % av total 

produksjon 

 2011 2012  2011 2012 

Økologiske arealer (dekar) 501 646 501 955 0,1 5,0 5,1 

Karensarealer (dekar) 60 904 50 639 -16,9   

Korn (tonn) 
1  

 10 843 10 095 -6,9 1,1 1,1 

Melk (mill. liter) 50,5 53,9 6,7 3,4 3,5 

Kjøtt (storfe, sau/lam og gris) (tonn)
 
 2 029 1 983 - 2,3  0,9 0,9 

Fjørfe (kylling og kalkun) (tonn) 226 162 -28 0,3 0,2 

Egg (tonn) 2 249 2 047  - 9,0 4,1 3,5 

1Korn, erter og oljefrø kornåret 2011-12 og 2012-13. Foreløpige tall for korn høstet i 2011 avregnet per 15.2.2013.  

Tabell 2: Andelen økologiske råvarer videresolgt fra mottaks/foredlingsledd som økologisk merket vare, i prosent 

 2011 2012 

Korn 100 100 

Melk
1
 36 38 

Kjøtt (storfe, sau/lam og svin) 37 27 

Fjørfe (kylling og kalkun) 46 76 

Egg 54 72 

1Videresalg fra Tine Råvare til videre bearbeiding.  

Korn og kraftfôr: I 2012 var det lave avlinger av korn, men matkornandelen av konvensjonelt korn var 

ganske høy. Mottaket av økologisk korn var imidlertid godt, og i midten av februar var det levert 

10 095 tonn, eller 93 prosent av kvantumet i hele 2011-sesongen. Dette tilsvarer en andel på 1,1 

prosent av totalmottaket av korn, det samme som foregående sesong. Selv om det har vært en jevn 

stigende trend for økologisk kornproduksjon, viser det seg at med dagens utvikling vil vi ikke få en 

større økologisk andel enn 4,4 prosent av totalen i 2020 (regnet ut fra arealutviklingen). 
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Salget av økologisk kraftfôr fortsetter å øke, og i 2012 ble det solgt 32 791 tonn, en økning på 12 

prosent fra 2011. Det er salget av kraftfôr til drøvtygger som øker sterkest med 16 prosent. De andre 

kraftfôrslagene har forskjellig utvikling. 1,7 prosent av kraftfôrsalget er økologisk. 

Melk og meierivarer: Den økologiske produksjonen av kumelk økte fra 50,5 mill. liter i 2011 til 53,9 

mill. liter i 2012. Andelen økologisk kumelk har gått opp fra 3,4 til 3,5 prosent. Produksjonsøkningen 

skjedde på tross av nedgang i antall produsenter økologisk kumelk. 

20,5 mill. liter av den økologiske melken ble solgt videre fra Tine Råvare som økologisk melk. Dette 

er opp fra 18,2 mill. liter i 2011. Produksjonen øker mer enn salget av økologiske meieriprodukter, og 

differansen mellom produksjonen og hva man får solgt øker.  

Kjøtt og fjørfe: Den økologiske produksjonen av kjøtt fra firbeinte dyr sank med 2,3 prosent, til 1 985 

tonn. Hos de tre største aktørene innen slakting/foredling sank andelen økologisk storfe og lam som 

ble videresolgt som økologisk vare, mens anvendelsesgraden for økologisk svin økte.    

Den økologiske produksjonen av kylling sank fra 161 tonn i 2011 til 77 tonn i 2012, mens den 

økologiske produksjonen av kalkun økte fra 65 tonn til 85 tonn. Det samlede videresalget av økologisk 

fjørfe økte med 17 tonn, til 122 tonn, og anvendelsesgraden økte til 76 prosent.  

Egg: Etter noen år med sterk økning i produksjonen og ikke fullt like sterk vekst i salget, har egg-

pakkeriene dempet produksjonen av økologiske egg de siste tre årene. Markedssituasjonen snudde i 

2012, og salget fra eggpakkeriene økte med hele 22 prosent. Dermed ble balansen mellom tilførsler og 

salg bedre, og hele 72 prosent av de økologiske eggene ble merket og solgt som økologiske i 2012. 

Andelen økologiske egg av totalt leverte egg til eggpakkerier gikk ned til 3,5 prosent.  

Grønnsaker, poteter, frukt og bær: Omsetningen av økologiske poteter, grønnsaker og frukt økte med 

over 30 prosent for flere aktører.  På grunn av stor etterspørsel i markedet er det behov for å øke den 

norske produksjonen.  Dette står i kontrast til at det var en nedgang i areal for de fleste produksjoner 

av økologiske grønnsaker og poteter. Nedgangen var spesielt stor for gulrot. Unntaket var kålrot, som 

hadde en oppgang på 251 dekar. Arealet for økologisk frukt økte, slik også produksjonen av 

økologiske epler gjorde. 

Anslag for fremtidig utvikling 

 

Fremskrivninger SLF har foretatt viser at den lave veksten i økologisk areal i 2012 har bidratt til at 

anslagene for andel økologiske arealer i 2020 er nedjustert fra anslagene i rapporten for 2011. 

Anslagene for fremtidig andel økologisk kornareal er uendret, andel produsert økologisk melk og 

storfe er noe oppjustert og andel produsert økologisk egg og sau har blitt litt lavere. SLFs beregninger 

viser at med dagens utviklingstakt vil den økologiske produksjonen utgjøre mellom fire og ni prosent 

av total produksjon i 2020. 

Omsetning i forbrukermarkedet 

Dagligvarehandelen: Omsetning av økologiske varer i dagligvarehandelen har fortsatt å øke. Totalt 

ble det handlet økologiske matvarer for 1 174,9 mill. kroner i Norge. Dette var 17,2 prosent mer enn 

hva det ble handlet for i 2011. Meieriprodukter er fremdeles den produktgruppen hvor det omsettes 

mest økologiske varer, målt i verdi. Det ble solgt meieriprodukter for 257,3 mill. kroner, 1,5 prosent 

høyere enn salget i 2011.  

 

Økologisk barnemat er en gruppe som ennå er i sterk vekst. Omsetningen var 31,6 prosent høyere enn 

i 2011, og økologisk barnemat utgjorde 23 prosent av salget av barnemat. Økologiske egg hadde også 
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en sterk salgsvekst, med en økning i salget på 17,5 prosent. Dermed utgjorde salg av økologiske egg 

5,3 prosent av totalt salg av egg. 

 

Andre salgskanaler: For første gang har SLF fått tilgang til estimert omsetningstall fra de tre helse-

kostkjedene Life, Sunnkost og H-Naturkost som til sammen har ca. 300 utsalg. Salgskanalene 

Bondens marked, abonnement, bakerier, storhusholdninger og spesialbutikker har hatt en samlet vekst 

på omtrent tolv prosent fra 2011 til 2012. Inkludert salg fra nevnte helsekostkjeder har SLF registrert 

en omsetning av økologiske produkter på ca. 400 mill. kroner fra disse salgskanalene. Dette utgjør i 

overkant av 25 prosent av den samlede omsetningen av økologiske produkter i Norge. Bondens 

marked hadde den relativt største veksten med 41 prosent vekst i salg av økologisk mat. Den største 

nominelle veksten var det storhusholdningsmarkedet med en økning på ca. 13 mill. kroner, eller en 

vekst på 15,6 prosent.  

Tabell 3: Omsetning av økologiske matvarer i dagligvarehandelen og andre salgskanaler i 2011 og 2012, i mill. kroner 

Produktkategorier Total omsetning Endring 

siste år i % 

Økologisk i % av total 

omsetning 

 2011 2012  2011 2012 

Meieriprodukter 253,5 257,3 1,5 1,7 1,7 

Kornprodukter og bakervarer 112,0 117,5 4,9 1,0 0,9 

Kjøtt (alle slag) 23,6 56,7 140,3 0,2 0,3 

Egg  87,3 102,6 17,5 4,7 5,3 

Frukt, bær og nøtter 44,4 63,1 42,1 0,6 0,8 

Grønnsaker og poteter 181,6 211,3 16,4 1,9 2,2 

Totalt matvarer i dagligvarehandelen
1
 1 002,8 1 174,9 17,2 1,02 1,2 

Andre salgskanaler
2
  242,0 271 12,0 - - 

Registrert omsetning alle salgskanaler 1 239,9 1 445,9 16,6 - - 

  1Kilder: Nielsen 

 2 Omsetning rapportert til SLF fra storhusholdning samt direktesalg som Bondens marked, abonnementssalg, bakeri utenom 

dagligvare- og faghandel og spesialforretninger. Dette tallet er ikke inkl. helsekostbutikker, fordi SLF ikke har tilgang på 

historiske tall til sammenligning.                                                     

Internasjonal utvikling 

(De siste tilgjengelige tallene for internasjonal utvikling er fra 2011.) 

Areal: Det økologiske arealet vokser fremdeles på verdensbasis, men veksten har dempet seg de siste 

årene. I 2011 var totalt økologisk areal på verdensbasis 37 245 686 hektar. Dette var en økning fra 

2010 på 0,6 prosent. Australia er det landet i verden med størst økologisk areal med et areal på 12 

mill. hektar. I Norden er det fortsatt stor vekst i det økologiske arealet i Sverige. Fra 2010 til 2011 økte 

arealet med 9,5 prosent. Det økologiske arealet til Sverige var da i 2011 nesten ni ganger så stort som 

det økologiske arealet i Norge. 

Omsetningen: av økologiske varer på verdensmarkedet har fortsatt å vokse til tross for finanskrisen. I 

2011 var omsetningen nesten tre ganger så stor som den var i 2002. 96 prosent av de økologiske 

varene som produseres i verden selges i Nord-Amerika og Europa, så produksjonen i resten av verden 

er hovedsakelig eksportrettet. I Norden er det fremdeles Danmark som har størst omsetning av 

økologiske varer, både målt i total verdi og per innbygger. Omsetningen totalt er nesten seks ganger så 

stor i Danmark som i Norge, og målt per innbygger er omsetningen i Danmark fem ganger så stor som 

i Norge. 
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1 Produksjonsgrunnlaget 

Dette kapitlet gir en oversikt over den økologiske primærproduksjonen i Norge. På basis av tall-

materialet fra SLF, Debio og SSB presenteres status og utvikling i areal, dyretall og driftsenheter.  

1.1 Lite vekst i økologisk areal 

I 2012 var økologisk areal i Norge på 501 955 dekar, som utgjorde 5,1 prosent av totalt jordbruksareal. 

Sammenlignet med året før var det liten endring. Samtidig fortsatte karensarealet å minke, men 

nedgangen var ikke like stor som i 2011. Karensarealet var på 50 639, som var en nedgang på 17 

prosent. 

Tabell 4: Økologisk areal, 2000-2012, dekar og prosent av totalt jordbruksareal i drift 

 

2000 2010 2011 2012 

Endring 

siste år, 

prosent 

Totalt jordbruksareal 10 421 798  10 059 857  9 989 187  9 916 721  -0,7  

Økologisk areal 180 841 469 849 501 646 501 955 0,1  

Karensareal 24 387 101 563 60 904 50 639 -16,9  

Totalt økologisk og karensareal 205 228 571 412 562 551 552 581 -1,5  

Prosent økologisk av totalt jordbruksareal 1,7 % 4,7 % 5,0 % 5,1 % 

 Prosent økologisk og karens av totalt 

jordbruksareal 2,0 % 5,7 % 5,6 % 5,6 % 

 Tallene presentert i tabellen er jordbruksareal i drift. De økologiske arealene inneholder også arealer til juletrær, selv om 

dette ikke er inkludert i de totale jordbruksarealene.Kilde: Debio, tall for 2012 per 31.12.2012, hentet ut av databasen 

23.01.2013. Eventuelle endringer i Debios database for tidligere år er ikke justert i tabellen. Dataene er bearbeidet av SSB. 

Totale jordbruksarealer i drift fra SSB (Foreløpige tall for 2012). 

Hva er økologisk landbruk? 

 

Økologisk produksjon bygger på et helhetssyn som omfatter de økologiske, økonomiske og 

sosiale sidene ved produksjonen, både i lokalt og globalt perspektiv. I det økologiske landbruket 

betraktes naturen som en helhet hvor det tilstrebes et selvbærende og vedvarende agro-

økosystem i god balanse. Systemet baseres mest mulig på lokale og fornybare ressurser. Jordens 

fruktbarhet opprettholdes hovedsaklig ved resirkulering av organisk materiale. Dyrkings-

systemet utformes med mest mulig forebyggende tiltak mot skadegjørere og ugress. Lettløselig 

mineralgjødsel og kjemisk/syntetiske bekjempningsmidler brukes ikke. I økologisk landbruk 

tilstrebes en balanse mellom dyretall og areal. Balanse betyr her at gården er mest mulig 

selvforsynt med fôr til husdyrene, og at tilførsel av gjødsel til jorden skjer med minst mulig 

risiko for forurensing av omgivelsene.   

Les mer om regelverket og forvaltning av økologisk landbruk i kapittel 12 

Bakgrunnsinformasjon 
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Det økologiske arealet i Norge har vokst hvert år siden 2000. Veksten har imidlertid ikke vært så lav 

som den var i 2012. Da økte økologisk areal i drift kun med 0,1 prosent. Samtidig har antall drifts-

enheter fortsatt å synke, og var i 2012 på 2 577 enheter. Dette er 148 færre enheter enn i 2011, og 

nesten 300 færre enheter enn i 2009, da antall driftsenheter nådde en topp. 

Karensarealet har siden 2000 variert en del, jf. Figur 1, og er nå nede i det laveste arealet siden 2000. 

Arealet er 60 prosent lavere enn hva det var i 2009, da det var på sitt største. Lite vekst i økologisk 

areal og nedgang i karensareal har ført til at det samlede arealet for økologisk areal og karensareal har 

falt de to siste årene.   

 

Figur 1: Utvikling i økologisk og karensareal samt økologiske driftsenheter, 2000-2012 

Kilde: Debio, tall for 2012 per 31.12.2012, hentet ut av databasen 23.01.2013.  

1.2 Størst økologisk areal i Trøndelag og på Østlandet 

De største økologiske arealene er i Nord- og Sør-Trøndelag, som har økologiske areal på henholdsvis 

72 880 og 63 593 dekar. Det økologiske arealet i disse to fylkene utgjør 27,2 prosent av det totale 

økologiske arealet i Norge. Østlandsfylkene Østfold, Oslo/Akershus, Hedmark og Buskerud har alle 

økologiske arealer på rundt 30 000-50 000 dekar. Samlet utgjør de økologiske arealene i disse fylkene 

41,3 prosent av de totale økologiske arealene i Norge. Vi finner dermed nesten 70 prosent av det 

økologiske arealet i Norge i Trøndelag og på Østlandet.  
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Figur 2: Fylkesvis utvikling i økologisk areal, 2000 og 2009-2012 

Kilde: Debio, tall for 2012 per 31.12.2012, hentet ut av databasen 23.01.2013. 

På fylkesnivå var det ingen klar utvikling i økologisk areal. Utviklingen var positiv i enkelte fylker, og 

negativ i andre. Buskerud, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag er fylkene som har høyest andel 

økologisk areal i forhold til totalt jordbruksareal. Andelen i Buskerud gikk fra 8,5 prosent i 2011 til 

8,8 prosent i 2012. Utviklingen gikk motsatt vei for Sør-Trøndelag, som gikk fra å ha en andel 

økologisk areal på 8,8 prosent i 2011 til 8,6 prosent i 2012. 

Fylkene som i utgangspunktet har minst økologisk areal er også de fylkene som i 2012 opplevde 

høyest nedgang i økologisk areal. Finnmark har minst økologisk areal, og arealet har blitt redusert med 

70 prosent de siste to årene. Sogn og Fjordane hadde nest størst nedgang i økologisk areal med en 

reduksjon på 6,3 prosent, og er heller ikke blant fylkene med størst økologisk areal. 
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Tabell 5: Økologiske arealer i drift per fylke 2011-2012, dekar og prosent av totalt landbruksareal i drift 

 

                  Antall dekar 

  

 Fylke 2011 2012 

Endring siste år,  

prosent 

Andel økologisk av 

totalen, prosent 

Østfold 43 504 46 236 6,3 6,3 

Oslo og Akershus 36 254 36 699 1,2 4,7 

Hedmark 49 765 47 919 -3,7 4,6 

Oppland 32 751 31 467 -3,9 3,1 

Buskerud 43 683 44 987 3,0 8,8 

Vestfold 24 865 26 671 7,3 6,5 

Telemark 18 207 17 485 -4,0 7,1 

Aust-Agder 5 404 6 261 15,9 5,7 

Vest-Agder 10 378 10 156 -2,1 5,5 

Rogaland 7 445 7 260 -2,5 0,7 

Hordaland 11 019 10 610 -3,7 2,6 

Sogn og Fjordane 17 988 16 853 -6,3 3,9 

Møre og Romsdal 23 514 22 803 -3,0 4,1 

Sør-Trøndelag 65 178 63 593 -2,4 8,6 

Nord-Trøndelag 71 647 72 880 1,7 8,4 

Nordland 31 132 31 287 0,5 5,6 

Troms 7 964 8 207 3,1 3,4 

Finnmark 950 583 -38,6 0,6 

Hele landet 501 646 501 955 0,1 5,1 

Kilde: Debio, tall for 2012 per 31.12.2012, hentet ut av databasen 23.01.2013. Totale jordbruksarealer i drift fra SSB 

(foreløpige tall for 2012). Det kan være mindre avvik i tall for hele landet og summen av tall fra fylkene grunnet avrundinger. 
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1.2.1 Nedgang i antall driftsenheter 

Det har vært en vekst i antall driftsenheter frem til 2010 og 2011. I 2012 var det en nedgang i antall 

driftsenheter i alle fylker utenom i Vestfold, hvor det var to driftsenheter mer enn i 2011. Totalt i 

Norge var det 2577 driftsenheter i 2012, en nedgang fra 2011 på 148 enheter.  

 

Antall driftsenheter følger samme fylkesvise fordeling som økologisk areal. Vi finner de fleste 

enhetene i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag, hvor til sammen 24 prosent av driftsenhetene i Norge 

befinner seg. På Østlandet, i Østfold, Oslo/Akershus, Hedmark, Oppland og Buskerud, finner vi 40 

prosent av driftsenhetene i Norge. Ettersom det totalt er en nedgang i antall driftsenheter, mens det er 

en svak økning i økologisk areal, kan dette tyde på at det norske, økologiske landbruket beveger seg 

mot en struktur som innebærer færre, større gårder. Dette har vi også observerte tidligere. 

 

Figur 3: Antall driftsenheter, fylkesvis 

Kilde: Debio, tall for 2012 per 31.12.2012, hentet ut av databasen 23.01.2013. 

1.3 Arealfordeling mellom enkeltkulturer 

Arealfordelingen mellom enkeltkulturene fremgår i Tabell 6 og illustrert i Figur 4. 

 

Fra 2011 til 2012 har det vært lite vekst i økologisk areal, og dette gjenspeiles også når vi ser på 

enkeltkulturer. I 2012 var endring i arealer til eng, beite, fôr- og frøproduksjon tilnærmet lik null 

sammenlignet med 2011. Denne gruppen arealer dekker over 80 prosent av totalt økologisk areal i 

Norge. Det var også liten endring i areal til korn og oljevekster, som kun hadde en vekst på 0,6 

prosent. Denne gruppen utgjør 16 prosent av totalt økologisk landbruksareal. Til sammen utgjør 

nevnte arealer 97 prosent av totalt økologisk landbruksareal, og den lave endringen i disse arealene 

bidrar derfor sterkt til den lave endringen i totalt økologisk landbruksareal på 0,1 prosent. 
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Tabell 6: Økologiske arealer fordelt på enkeltkulturer i 2011 og 2012, dekar og prosent av totalt landbruksareal i drift 

Kultur 2011 2012 

Endring siste år, 

prosent 

Andel øko. av total areal, 

prosent 

Fulldyrket eng 298 640  296 753  - 0,6  

 Innmarksbeite  79 223  80 359  1,4  

 Grønngjødsling  7 549  6 926  - 8,2  

 Annen eng og grovfôrvekster 25 116  26 322  4,8  

 Sum eng-, beite- og 

fôrvekster  410 527  410 360  0  6,2  

     Hvete 8 509  9 897              16,3    

Bygg 32 078  29 910              - 6,8  

 Havre 28 495  33 709              18,3  

 Spelt 4 204  2 085              -50,4  

 Annet korn og oljevekster 4 522  2 637              - 41,7  

 Sum korn og oljevekster 77 808  78 237              0,6  2,6  

     Engfrø og annet frø 3 144  3 385              7,6  6,2  

Poteter 1 337  1 163              - 13,0  0,9  

          

Løk  135  136     1,1  

 Kålrot  127  378     197,9  

 Gulrot  696  485     - 30,3  

 Andre frilandsgrønnsaker  1 185  1 085     - 8,4  

 Diverse veksthuskulturer  162  153     - 5,9  

 Sum grønnsaker   2 305  2 237     - 2,9  3,4  

     Epler 1 184  1 304  10,1  

 Annen frukt 372  464  24,8  

 Jordbær 98  72  - 26,7  

 Andre bær 603  607  0,7  

 Sum frukt og bær 2 256  2 447  8,4  5,8  

     Andre planter og areal
1
 4 269  4 126  - 3,3  11,3  

     Totalt areal i drift 501 646  501 955  0,1  5,1  

     Karensareal 50 904  50 639  - 16,9  0,5  

Økologisk areal ute av drift 2 350  1 710  - 27,2    

Kilde: Debio, tall for 2012 per 31.12.2012, hentet ut av databasen 23.01.2013: Totale jordbruksarealer i drift fra SSB 

(foreløpige tall for 2012). 
1 I ”Sum andre planter og areal” inngår erter og bønner til konserves, brakk, annet frø til modning, planteskole og blomster 

på friland og juletrær. SLF har valgt å ta med juletrær i beregningen av totale økologiske jordbruksarealer, selv om arealer 

til juletrær etter dagens regelverk ikke regnes som jordbruksareal. Eurostat medregner juletrær i jordbruksarealene.  
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Eng og beite 

Arealer til eng og beite for økologisk produksjon sank med 167 dekar, og de økologiske arealene 

utgjorde, som i 2011, 6,2 prosent av det totale arealet for denne kategorien.  

 

Figur 4: Utvikling i økologisk areal for planteproduksjon og karens, 2000-2012 

Kilde: Debio, tall for 2012 per 31.12.2012, hentet ut av databasen 23.01.2013. 

Korn 

Det økologiske kornarealet økte med 429 dekar. Den lave økningen bidro til at det økologiske arealet 

holdt samme andel av totalt areal som i 2011. Nord-Trøndelag og Østfold er, som tidligere år, de 

viktigste kornfylkene, og står for henholdsvis 22 og 17 prosent av totalt økologisk kornareal. 

Poteter 

Økologisk potetareal gikk ned med 13 prosent og utgjorde 1 163 dekar. Økologisk potetareal er da 

nede i under en prosent av det totale potetarealet i Norge.  

Grønnsaker, frukt og bær 

Det økologiske grønnsakarealet var på 2 237 dekar, en nedgang fra 2011 på 2,9 prosent. Areal for 

økologisk gulrot sank med 30 prosent, mens areal for økologisk kålrot økte med nesten 200 prosent 

etter en nedgang året før på 42 prosent. I 2010 var gulrotarealet nesten fire ganger så stort som kålrot-

arealet, men arealene ser nå ut til å nærme seg samme størrelse.  

Økologisk frukt- og bærareal økte med 8,4 prosent. Jordbærarealene var 27 prosent mindre enn i 2011, 

og resten av bærarealene hadde en svak økning på 0,7 prosent. Fruktarealene økte derimot. 

Eplearealene økte med ti prosent, mens annet fruktareal økte med 25 prosent. Økologisk frukt- og 

bærareal gikk dermed fra å utgjøre 5,4 prosent av totalt frukt- og bærareal til i 2011, til å utgjøre 5,8 

prosent i 2012.  
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Vestfold har størst økologisk grønnsaksareal, med et areal på litt over 700 dekar. Dette tilsvarer 31,5 

prosent av totalt økologisk grønnsaksareal i Norge. Sogn og Fjordane har størst økologisk frukt- og 

bærareal. Dette arealet utgjør 25 prosent av totalt økologisk frukt- og bærareal i Norge.  

1.4 Økt antall økologiske storfe, svin og verpehøns 

Figuren nedenfor viser utviklingen i antallet av de forskjellige økologiske dyreslagene ved årsskiftet 

fra 2000 til 2012. Det har vært vekst i antall dyr for alle dyreslag utenom slaktekyllinger og sau/lam. 

Den prosentvise veksten har vært størst for svin, som har økt antall dyr med åtte prosent. Økningen 

målt i antall dyr er ikke veldig stor, men siden antall svin ligger på et lavere nivå enn de andre 

dyreslagene kan den prosentvise veksten fremstå som stor ved en liten økning i antall dyr. Antall 

storfe har økt med over tusen dyr, hvilket er en økning på 3,8 prosent. Antall økologiske slakte-

kyllinger opplevde en stor nedgang i 2012. Med 44 779 dyr i 2011 og 28 999 dyr i 2012 sank antall 

dyr med 35 prosent. Dermed utgjør økologisk slaktekylling kun 0,05 prosent av totalt antall slakte-

kyllinger i Norge. 

 

 

Figur 5: Utvikling i antall økologisk storfe, gris, sau, geit og slaktekyllinger 2000-2012 

Kilde: Debio, tall for 2012 per 31.12.2012, hentet ut av databasen 23.01.2013.  

Telledatoen er 1. januar hvert år. I 2002 var telledatoen derimot 1.7.2002. Dette slår tydelig ut for sau, som vist i figuren. 
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Tabell 7: Antall økologiske husdyr per husdyrslag i 2011 og 2012, og prosent økologiske dyr av totalt antall dyr 

Husdyrslag 2011 2012 

Endring siste år, 

antall 

Andel øko. av totalen, 

prosent 

Ammekyr 3 560  3 624  64  5,5  

Kyr, godkjent for kjøtt og/eller melk 8 817  9 097  280  3,8  

Andre storfe 16 064  16 790  726  3,1  

Sum storfe 28 441  29 511  1070  3,5  

     Avlssvin 236  278  42  0,3  

Slaktegriser 1 207  1 279  72  0,3  

Smågriser under 8 uker/ 20 kg 702  756  54 0,3  

Sum gris 2 145  2 313  168  0,3  

     Vinterfôra og andre sauer/lam 44 591  42 364  - 2 227 4,2  

Utegangersauer/-lam 3 943  4 968  1 025  14,3  

Sum sau 48 534  47 332  -1 202 4,5  

     Sum geit 1 253  1 295  42  2,2  

     Verpehøns over 20 uker 136 395  151 095  14 700 3,8  

Livkyllinger 112 170  112 055  - 115 4,6  

Slaktekyllinger 44 779  28 999  - 15 780  0,05  

Sum høns 293 344  292 149  - 1195  0,4  

     Ender, gjess og kalkuner  

inkl. avlsdyr            12 059  11 553  - 506  0,9  

     Bier (ant. kuber) 1 452  1 454  2  - 

     Hest 58  57  - 1  0,2  

Kilde: Debio, tall for 2012 per 31.12.2012, hentet ut av databasen 23.01.2013. Totalt antall konvensjonelle og økologiske dyr 

er beregnet ut ifra antall produsenter som søker tilskudd, pluss faktiske tilleggsenheter fra SSB for alle dyr. Beregningene er 

foretatt av SSB med utgangspunkt i data fra SLF og SSB. 
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1.4.1 Fylkesvis variasjon i økologiske husdyr 

Tabellen under viser fylkesvis bestand av storfe, sau og verpehøns. Som tabellen viser, var det flest 

kyr i Nord-Trøndelag, etterfulgt av Sør-Trøndelag og Hedmark. Antallet i disse tre fylkene utgjør 46 

prosent av det totale antallet i Norge. I Finnmark var det ingen økologiske kyr, og i Aust-Agder og 

Troms var det også svært lite kyr, med henholdsvis 71 og 101 økologiske kyr. Økningen i antall 

økologiske kyr var størst i Nord-Trøndelag, hvor antall kyr økte med 189 stykk.  

Tabell 8: Antall økologiske husdyr per fylke, 2012 og endring i antall dyr siste år 

 

Melkekyr Ammekyr Sau/lam Verpehøns 

Fylke Antall 

Endring  

siste år Antall 

Endring  

siste år Antall 

Endring  

siste år Antall 

Endring  

siste år 

Østfold 997 37 274 3 2 253 772 60 292 -10 515 

Akershus/Oslo 752 114 204 -7 1 232 78 7 828 100 

Hedmark 1 402 -92 206 -43 2 912 -220 257 42 

Oppland 277 -38 245 15 3 641 27 22 701 7 554 

Buskerud 291 -8 591 92 3 441 510 4 015 -447 

Vestfold 517 12 371 -4 782 153 27 665 15 158 

Telemark 186 -4 233 26 1 740 -303 7 550 1 516 

Aust-Agder 71 -18 0 0 1 066 -352 2 239 -168 

Vest-Agder 231 -10 65 -8 1 091 248 7 629 17 

Rogaland 189 -13 84 16 1 745 206 7 620 405 

Hordaland 109 39 77 -21 3 172 -213 75 39 

Sogn og Fjordane 82 9 58 -10 5 010 -604 59 -4 

Møre og Romsdal 354 65 120 -1 3 973 -884 111 -31 

Sør-Trøndelag 1 432 -21 414 -26 5 011 186 2 226 855 

Nord-Trøndelag 1 961 162 442 27 4 186 -79 279 73 

Nordland 164 3 221 2 5 145 -379 539 107 

Troms 82 43 19 3 818 -160 10 -1 

Finnmark 0 0 0 0 114 -188 0 0 

Sum 9097 280 3624 64 47332 -1202 151095 14700 

Kilde: Debio, tall for 2012 per 31.12.2012, hentet ut av databasen 23.01.2013. 

Med en reduksjon i antallet på 604 stykk er det ikke lenger flest økologiske sauer i Sogn og Fjordane. 

Selv med en reduksjon på 379 sauer var Nordland i 2012 det fylket i Norge med flest økologiske 

sauer. Størst vekst i antall dyr var det i Østfold, som hadde en økning på 772 stykk. Veksten var også 

stor i Buskerud, hvor det i 2012 var 510 flere dyr enn i 2011. Størst reduksjon i antall dyr var det i 

Møre og Romsdal, hvor reduksjonen var på nesten 900 dyr.  

Antall verpehøns økte med nesten 15 000 i 2012. Dette skyldes i stor grad en økning i antall dyr i 

Vestfold og i Oppland. Dette var en økning på totalt 22 712 dyr. Samtidig var det en stor reduksjon i 

antall dyr i Østfold, på 10 515 dyr. Østfold er det fylket hvor det er flest økologiske verpehøns. Selv 

med en reduksjon på litt over 10 000 høns, var 40 prosent av alle økologiske verpehøns i Norge i 

Østfold. 
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1.5 Langt igjen til 15 prosent målet 

For noen år siden, da karensarealet økte betydelig fra år til år, så det i en periode ut til at vi skulle nå 

15 prosent målet med økologiske arealer her i landet. 

De siste årene har samlet økologisk areal, inklusiv karens, vært relativt stabilt. Karensarealet har gått 

kraftig ned, og det vil således heller ikke være store karensarealer som går over til fullverdige 

økologiske arealer med det første. Med den utviklingen som vi hadde sett frem til og med 2011, ble 

det i fjor beregnet at en ville ha en andel økologisk areal, inklusiv karens, på 9,3 prosent i 2020. 

 

Figur 6:Utvikling i økologiske arealer (omlagte og i karens) 2000-2012, samt anslag for 2013-2020. Mer informasjon om 

beregningene finnes under avsnitt 12.4 

I år har karensarealet gått ytterligere ned, og økologisk areal har stått rolig. Dette påvirker trender og 

fremtidsutsikter, og forventet andel økologisk, inklusiv karens, er etter den siste utviklingen beregnet 

til 8,9 prosent i 2020. Dette er under forutsetning av at totalarealet også endrer seg etter de trender vi 

ser i dag. Dagens nivå er tilsvarende 5,6 prosent, og dette har vært stabilt de siste fire årene. Blir 

totalarealet stående på dagens nivå, vil totalt økologisk areal i 2020 utgjøre 8,6 prosent. Det vil med 

andre ord si at det må skje betydelige endringer dersom en skal nå målet om 15 prosent økologisk 

areal i 2020.  

Dersom vi bare ser på rene økologiske arealer uten karens er andelen av totalarealet i dag 5,1prosent, 

opp fra 5,0 prosent i fjor. Denne andelen har vært økende de siste årene, siden en del av de store 

karensarealene som ble omlagt for noen år siden nå er blitt økologiske. Med de trendene som er 

beregnet ut fra eksisterende tallmateriale, vil rene økologiske arealer i 2020 ha en andel på 7,9 prosent, 

med forventet trendutvikling for totalarealet. Med dagens totalareal vil andelen økologisk areal utgjøre 

7,7 prosent i 2020. 
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2 Korn og kraftfôr 

Dette kapitlet presenterer en situasjonsbeskrivelse av den norske produksjonen av økologisk korn, 

erter og oljefrø
1
 for kornsesongene 2011-2012 og 2012-2013, samt opplysninger om importert 

økologisk korn til bruk i kraftfôr og matmel. Datagrunnlaget er bygget på rapporteringer fra korn-

kjøperne til SLFs database, samt importdata fra Tollvesenets TVINN-system. Det er flere aktører som 

tar i mot økologisk korn fra kornbøndene, men flere av disse aktørene samler leveransene av 

økologisk korn på noen kornmottak for å oppnå mest mulig rasjonell kornstrøm. For at ikke korn-

produsenten skal måtte betale kostnadene ved dette, yter staten frakttilskudd til transport av økologisk 

korn til nærmeste mottaksanlegg som kan motta økologisk korn. Rundt halvparten av alt økologisk 

korn til mat og dyrefôr i Norge importeres.  

På landsbasis var det ved utgangen av 2012 totalt 617 kornprodusenter som var registrert med 

økologiske kornarealer, 17 færre enn ved utgangen av 2011. Felleskjøpet Agri er den desidert største 

kornkjøperen av økologisk korn, etterfulgt av Vestfoldmøllene. 

2.1 Mindre prisdifferanse mellom økologisk og konvensjonelt korn 

Økologisk korn og økologiske kraftfôrråvarer har som regel en høyere pris enn tilsvarende konvensjo-

nelle råvarer, og dette gjelder både for norske og importerte varer. Den høyere prisen reflekterer 

bondens ekstrakostnader ved å produsere økologisk. Merprisen på økologiske korn- og kraftfôrråvarer 

er en viktig årsak til at også økologisk mel og kraftfôr som regel er dyrere enn konvensjonell vare.  

Som Tabell 9 viser, har prisdifferansen mellom økologisk og konvensjonelt mathvete levert til korn-

kjøper vært lavere hittil i 2012-2013 enn i forrige kornår. Den er imidlertid 43 øre høyere enn 

Felleskjøpet Agris faste pristillegg for økologisk vare, som vises til høyre i tabellen. For de andre 

korntypene er differansen i år nærmere nivået i 2011-2012. Prisdifferansen mellom økologiske og 

konvensjonelle oljefrø har de siste årene vært mindre enn for de andre varene, og hittil i 2012-2013 har 

den vært på snaue 3 øre per kg. Gjennomsnittlig prisdifferanse for varene i tabellen er lavere i inne-

værende kornår enn i 2011-2012.  

______ 

1 Med begrepet økologisk korn menes her korn som er produsert med godkjent økologisk produksjon og som har godkjent 

økologisk merking. 
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Tabell 9: Vektet gjennomsnittspris til produsent for økologisk og konvensjonelt korn siste to år, samt Felleskjøpet Agris 

pristillegg for 2012-2013.  Kr per kg 

  2011-12 2012-2013³ 

Pristillegg for 

økologisk vare 

hos FKA 

  Økologisk Konvensjonelt¹ Diff. Økologisk Konvensjonelt¹ Diff. 2012-13 

Mathvete² 4,77 2,64 2,13 3,92 2,70 1,23 0,80 

Fôrhvete 3,24 2,34 0,90 3,45 2,39 1,06 0,80 

Matrug 3,48 2,47 1,00 3,58 2,57 1,02 0,80 

Fôrrug 2,97 2,08 0,89 2,99 2,19 0,80 0,80 

Bygg 3,15 2,21 0,94 3,22 2,27 0,95 0,95 

Havre 2,82 2,00 0,82 2,89 2,05 0,84 0,80 

Rughvete 3,04 2,17 0,87 - 2,31 - 0,80 

Erter 3,73 2,95 0,78 3,88 3,05 0,83 0,80 

Oljefrø 5,38 4,82 0,57 4,95 4,91 0,03 0,80 

¹Inkluderer alt levert korn, også økologisk. Andelen økologisk er imidlertid så lav at den ikke påvirker gjennomsnittsprisen i 

særlig grad.  

²Inkluderer både mathvete og spelthvete. FKAs pristillegg er differensiert, og er i 2012-2013 kr 3,50 per kg for spelthvete. 

³Statistikk per 15. februar 2013. 

Kilde: SLF og Kornguiden til Felleskjøpet Agri.  

2.2 Mindre økologisk korn 

Hittil i 2012-2013 er det blitt levert inn i overkant av 10 000 tonn økologiske korn, erter og oljefrø til 

kornkjøpere i Norge. Dette er mer enn gjennomsnittet på tilsvarende tidspunkt i tidligere kornår, og 

hele 14 prosent mer enn på samme tid i fjor. Sammenlignet med den vanskelige kornhøsten 2011 som 

resulterte i dårlige avlinger for både konvensjonelt og økologisk korn, ga 2012 både mer korn og en 

høyere andel matkorn. Total mengde konvensjonelt korn er likevel ventet å bli lavere i 2012-2013 enn 

gjennomsnittet for de siste årene. For økologisk korn er foreløpig levert mengde altså noe høyere enn 

gjennomsnittet på samme tidspunkt i tidligere år, men lavere enn i 2010-2011 som var toppåret for 

produksjon av økologisk korn.  

Tabell 10 viser fordelingen mellom de ulike kornsortene. Selv om mengden økologisk mathvete 

allerede per februar 2013 har oversteget totalmengden fra forrige kornår, er andelen økologisk av total 

norsk mathvete lavere. Dette skyldes at den totale mathveteavlingen økte kraftig fra den dårlige 

sesongen 2011-2012. For fôrhvete var utviklingen det siste året derimot negativ, og andelen økologisk 

av totalen gikk derfor opp. For bygg har andelen økologisk av total avling holdt seg stabilt de siste tre 

årene, mens den har økt noe på havre. 
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Tabell 10: Leverte mengder økologisk korn og andel økologisk av totalt levert korn, tre siste år 

  2010-2011 2011-2012 2012-2013¹ 

  
Kvantum (tonn) 

Andel 

økologisk (%) 

Kvantum 

(tonn) 

Andel 

økologisk (%) 

Kvantum 

(tonn) 

Andel økologisk 

(%) 

Hvete, mat                      666  0,4                  407  1,0                  417  0,3 

Hvete, fôr                      977  0,8               1 012  0,4                  514  0,7 

Hvete totalt                  1 643  0,5              1 419  0,5                 931  0,4 

Rug, mat                        27  0,2                    39  0,8                    11  0,4 

Rug, fôr                        92  0,5                  109  1,0                    25  1,4 

Rug totalt                     118  0,4                 148  0,9                    36  0,8 

Bygg                   4 103  0,8               4 087  0,9               4 125  0,8 

Havre                   5 884  2,0               4 677  2,1               4 649  2,3 

Rughvete                      176  37,8                    34  29,7  -  - 

Erter                      402  6,2                  308  13,6                  198  11,3 

Oljefrø                      199  2,0                  169  2,0                  155  1,4 

Totalt                12 526  1,1            10 843  1,1              10 095  1,1 

¹Per 15. februar 2013 

Kilde: SLF 

Andelen økologisk av totalt innlevert korn, erter og oljefrø har steget jevnt over flere år. Hittil i 2012-

2013 ligger andelen så vidt under fjoråret, da 1,1 prosent av totalmengden var økologisk. Både hvor 

mye økologisk korn som produseres og andelen økologisk av total kornmengde varierer med avlings-

nivå fra år til år.  

 

Figur 7: Levert mengde økologisk korn, erter og oljefrø, og andel økologisk av total levert mengde, ti siste år. 

* Per 15. februar 2013 

Kilde: SLF 

Det er imidlertid verdt å merke seg at den totale produksjonen av økologisk korn sannsynligvis er 

høyere enn tallene SLF viser her. Dette skyldes at en målsetning i økologisk husdyrproduksjon er at 
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gården skal være selvforsynt med fôr i størst mulig grad. Derimot stimulerer kanaliseringspolitikken 

til at alt korn skal omsettes, for slik å bidra til mest mulig lik kraftfôrpris over hele landet. Det er kun 

korn levert til kornkjøper som mottar prisnedskrivingstilskudd. Denne motsetningen mellom mål-

setningene i økologisk drift og kornproduksjonen for øvrig medfører antakeligvis at noe økologisk 

korn ikke omsettes via kornkjøperne, og dermed ikke fanges opp i SLFs statistikk.  

2.2.1 Store variasjoner i prisene på importert økologisk korn 

Norsk produksjon av økologisk korn er ikke tilstrekkelig for å dekke etterspørselen fra matmelmøllene 

og kraftfôrindustrien, og varierer i tillegg mellom avlingsår. Derfor må norsk produksjon suppleres 

med importerte råvarer, som importeres innenfor kvoter for henholdsvis matkorn og karbohydrat-

råvarer til kraftfôr. Størrelsen på kvotene fastsettes ut fra totalbehovet for råvare, og konvensjonelt og 

økologisk korn importeres innenfor de samme kvotene.  

Den offisielle importstatistikken skiller ikke mellom økologisk og konvensjonell vare. For å beregne 

hvor mye økologisk korn som importeres, har SLF derfor gjort et utplukk basert på importpris. Tabell 

11 viser importen av de viktigste kornråvarene innenfor kvotene for matkorn- og karbohydratkvotene. 

Som omtalt over, ga årets norske avling spesielt lite fôrhvete, noe som forklarer hvorfor importen av 

denne varen var større allerede per 1. februar 2013 enn i hele 2011-2012 til sammen. Tilsvarende 

forklarer produksjonsøkningen av norsk økologisk mathvete at mengden importert mathvete hittil i 

sesongen er svært lav.  

Tabell 11: Mengde og pris på importert økologisk korn innenfor kvote, 2011-2012 og 2012-2013¹. Tonn og kr per kg 

Råvare 

Import 2011-2012 

(tonn) 

Import 2012-2013² 

(tonn) 

CIF-pris 2012-2013² 

(kroner) 

Diff. konvensjonelt² 

(kroner) 

Mathvete                         9 058                                     45  4,16 +2,02 

Fôrhvete                         6 142                               6 949  2,60 +0,59 

Fôrhavre                         1 265                               225  2,99 +1,21 

Mais                             811                                  703  2,89 +0,92 

Spelthvete                             733                                  757  3,78 0,00 

¹Kvoteåret regnes fra 1. september til 31. august påfølgende år 

²Import per 1. februar 2013 

Kilde: SLF 

Som det fremgår av tabellen er det store prisforskjeller for de ulike kornartene. Mathvete og spelt er 

dyrest, mens de kornartene som går til fôr er på et lavere nivå. Differensen mellom økologisk og 

konvensjonell vare er også veldig varierende. For mathvete er differansen kr 2,02, eller tilnærmer 

dobbel så dyr økologisk vare som konvensjonell. For fôrhvete er forskjeller bare 59 øre, mens 

forskjellene er varierende for de andre kornartene. 
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2.3 Jevn utvikling i kornproduksjonen, men langt fra 15 prosentmålet 

I 2012 var 78 237 dekar økologisk kornareal, tilsvarende 2,7 prosent av totalarealene. Økologiske 

kornarealer har økt noe, mens totalarealene er redusert. Dette har medført en liten økning i andelen 

økologiske kornarealer fra 2011. Selv om det har vært en jevn og fin vekst i de foregående årene på 

5 444 dekar per år, kan en likevel forvente en lavere vekst ut fra den reduserte tilgangen på arealer i 

karens som en nå opplever. 

Med dagens trend for økologisk kornareal og forventet trend for totalarealet, er det beregnet at det 

økologiske kornarealet i 2020 vil utgjøre en andel på 4,4 prosent av totalt kornareal. Dersom et sterkt 

jordvern og satsing på kornproduksjon skulle bidra til at totalt kornareal forblir på dagens nivå, vil 

andelen økologisk kornareal i 2020 utgjøre 4,2 prosent.  

Produksjon og salg vil i perioden frem mot 2020 trolig ikke utvikle seg vesentlig annerledes enn 

arealutviklingen. Det er som nevnt en målsetning innenfor økologisk husdyrproduksjon at gården i 

størst mulig grad skal være selvforsynt med økologisk fôr. Andelen av total kornproduksjon som er 

økologisk er derfor trolig høyere enn hva registrerte tall viser. Likevel er det på det rene at dersom en 

skal nå målet om 15 prosent økologisk kornproduksjon innen 2020, må mer enn 15 prosent av arealene 

være økologiske, siden økologisk korndyrking generelt har lavere arealutbytte enn konvensjonell 

produksjon. Gitt arealutviklingen beskrevet ovenfor, vil produksjonsmålet på 15 prosent etter all 

sannsynlighet ikke oppnås innen 2020. 

 

Figur 8: Utvikling i økologiske korn- og oljefrøarealer 1999-2012, samt anslag for 2013-2020. Mer informasjon om 

beregningene finnes under avsnitt 12.4 
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2.4 Økologisk kraftfôr selger mer 

Gjennom 2012 har prisene på de fleste økologiske kraftfôrtypene variert mer enn det som har vært 

vanlig i tidligere år. For økologisk kraftfôr, som for konvensjonelt, er prisstigningen normalt sterkest 

på sensommeren, like før ny kornavling går inn i kraftfôrproduksjonen. Denne sesongsmessige 

variasjonen var mindre tydelig i både 2012 og 2011 enn vanlig, for både konvensjonelt og økologisk 

kraftfôr.  

 

Figur 9: Prisutvikling på økologisk kraftfôr, 2010-2012 

Kilde: SLF 

Som Figur 9 viser, har prisene på begge typer drøvtyggerfôr og fôr til svin hatt tre ”topper” i løpet av 

2012, mens prisene på fjørfefôr har steget jevnt siden høsten 2011.  

Merkostnaden på økologisk korn fører som nevnt til at også økologisk kraftfôr er dyrere enn 

konvensjonelt. Prisene varierte mer på økologisk drøvtygger- og svinefôr enn de konvensjonelle 

fôrtypene i 2011 og 2012, mens økologisk fjørfefôr i hovedsak fulgte den sammen prisutviklingen som 

konvensjonelt fôr. 

Figur 10 viser utviklingen i prisdifferansen mellom økologisk og konvensjonelt kraftfôr de siste fire 

årene. Den gjennomsnittlige prisdifferansen gjennom 2012 var litt høyere enn året før, men lavere enn 

i 2010. 
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Figur 10: Utvikling i prisdifferanse mellom økologisk og konvensjonelt kraftfôr, samt norsk bygg. 2009-2012 

Kilde: SLF 

2.5 Kraftig økning i salg av økologisk kraftfôr 

Salget av økologisk kraftfôr i Norge økte med over 12 prosent fra 2011 til 2012, og nådde totalt 

32 791 tonn. Sterkest vekst var det i salget av drøvtyggerfôr, som gikk opp med 16 prosent, mens 

salget av fjørfefôr økte med 4 prosent. Salget av både økologisk og konvensjonelt svinefôr gikk noe 

tilbake i 2012 sammenlignet med året før, og for økologisk svinefôr var nedgangen sterkest med 3 

prosent. Omsetningsveksten for økologisk kraftfôr var totalt sett sterkere enn for konvensjonelt 

kraftfôr, som økte med 5,4 prosent fra 2011.  

Veksten i salg av kraftfôr samsvarer med endringen i antall registrerte økologiske dyr, jf. avsnitt1.4. 

Det var en økning i antall kyr, og økningen skyldtes muligens frislepp av melkekvoter i en periode. 

Blant fjørfe var det en nedgang i antall slaktekyllinger, men økt salg av fjørfefôr kan være tilknyttet 

økt antall verpehøns. Selv om antall økologiske svin økte litt i 2012, sank produksjonen av økologiske 

svin. Dette kan forklare nedgangen i salg av økologisk svinefôr, jf avsnitt 4.1.2.  
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Figur 11: Omsetning av økologisk kraftfôr per fôrslag, og andel økologisk av total kraftfôromsetning. 2009-2012 

Kilde: SLF 

Den sterke veksten i salget av økologisk kraftfôr innebærer at andelen økologisk av alt omsatt kraftfôr 

også steg. Etter en svak tilbakegang i 2011, steg andelen økologisk kraftfôr i 2012 til 1,7 prosent av 

totalt omsatt kraftfôr. Andelen økologisk fôr av totalen er høyere for drøvtyggere enn fôr til øvrige 

dyreslag, og var på 2,4 prosent i 2012. Dette henger selvsagt sammen med at drøvtyggerne også utgjør 

en større andel enn svin og fjørfe av totale dyr innenfor sine kategorier. 
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3 Melk 

I dette kapitlet presenteres mottatte mengder økologisk melk
2
 og omsatt mengde økologisk melk i 

meieriselskapet Tine råvare
3
. Antallet produsenter av økologisk melk i 2012 har gått ned 

sammenlignet med i 2011, jamfør Tabell 12. Det var 330 produsenter av økologisk melk i Norge. Det 

har vært en nedgang i antall produsenter i karens de siste tre årene, og det var registrert tre produsenter 

i karens ved utgangen av 2012.  

Tine råvare samler inn størsteparten av den økologiske melken som produseres i Norge. Tine råvare 

foredler ikke melken, men selger den videre til foredling i meieriindustrien. Det er 21 meierier som er 

godkjente som produsenter av økologiske meieriprodukter, mot 23 i 2011. 16 av disse er Tine-anlegg, 

mot 18 i 2011. Det er dermed fem andre produsenter utenom Tine. Disse er Hemsegarden Ysteri AS, 

Himmelspannet AS, Rørosmeieriet AS, Den Blinde Ku AS og Eggen Gårdsysteri SA. Det er i tillegg 

flere produsenter som har godkjenning for gårdsforedling. SLF har ikke data for omsatte mengder hos 

disse småprodusentene. 

Tabell 12: Antall Debio-godkjente produsenter av økologisk melk på landsbasis per 31. desember hvert år 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Produsenter av økologisk 

melk på landsbasis 
302 286 299 315 325 352 341 330 

Produsenter i karens 7 6 11 20 26 13 7 3 

Sum økologisk og karens 309 292 310 325 351 365 348 333 

Kilde: Debio. Tall hentet fra Debios database 06.03.2012.  

3.1 Økning i pris til produsent for økologisk melk 

I 2012 fikk produsenter av økologisk melk betalt kr 5,54 per liter melk, opp med fem øre 

sammenlignet med prisen i 2011. Denne beregningen er basert på gjennomsnittlig utbetalt beløp fra 

Tine råvare og Tine industri til deres produsenter av konvensjonell melk tillagt pristillegget for 

økologisk melk på 75 øre per liter, jf. Tabell 13. Ulik geografisk lokalisering og andre forhold knyttet 

til kvalitetstillegg i melkeprisen, kan gjøre at den faktiske prisen utbetalt til hver enkelt bonde kan 

avvike fra denne beregnede prisen. 

Pristillegget til produsent for økologisk melk er 75 øre per liter. 1. juli 2009 ble pristillegget redusert 

med 10 øre per liter, fra 85 til 75 øre per liter. Før 1. juli 2008 var pristillegget for økologisk melk til 

bonde 60 øre per liter. Tine har ikke pristillegg i karenstiden for produsenter som har startet omlegging 

til økologisk produksjon. Pris til bonde for konvensjonell melk var kr 4,79 per liter i 2012. 

______ 

2 Begrepet økologisk melk er en tilnærming og blir nærmere definert i kapittel 12.1. 

3 Tine råvare er regnskapsmessig skilt fra Tine SA. Tine råvare samler inn melk fra Tines produsenter og står for omsetting 

av melk som råvare videre til bearbeiding hos for eksempel Synnøve Finden, Tine og Rørosmeieriet.  
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Tabell 13: Anslag for pris til produsent for økologisk melk, i kroner per liter 

 2009 2010 2011 2012 

Utbetalt fra Tine råvare 4,07 4,20 4,32 4,53 

Utbetalt fra Tine industri 0,27 0,33 0,42 0,26 

Pristillegg for økologisk melk
4
 0,80 0,75 0,75 0,75 

Pris til produsent for økologisk melk 5,14 5,28 5,49 5,54 

Kilde: Tine SA årsmeldinger 2009, 2010, 2011 og kortversjon av årsmelding for 2012.  

Tabell 14: Pristillegg til produsent for økologisk melk 

3.2 Innveide mengder økologisk melk 

Det ble innveid totalt 53,9 mill. liter økologisk melk hos Tine råvare i fjor. Dette gir en økning fra 

2011 på ca. 3,4 millioner liter eller nesten sju prosent. Økningen i innveid økologisk melk var om lag 

20 prosent i 2009 og 2010. I 2011 var økningen ni prosent. Veksten i volumet av økologisk produsert 

melk de siste par årene er dermed redusert. Antallet produsenter har det siste året gått ned mens 

produksjonen har gått opp, dette tilsier en økning i produksjon per produsent. Ellers viser tallene i 

avsnitt 2.4 at forbruket av økologisk kraftfôr til drøvtyggere har økt og antallet økologiske melkekyr 

har økt, jf. avsnitt 1.4. Tabell 15 viser utviklingen i innveide volumer av økologisk produsert melk.  

3.3 Andel økologisk kumelk av totalt innveide mengder 

Det ble i 2012 innveid i alt 1 531 mill. liter kumelk til Tine råvare og Q-meieriene
5
, hvorav 53,9 mill. 

liter var økologisk. Økologisk produsert kumelk utgjorde dermed 3,5 prosent av den totale kumelk-

produksjonen levert/innveid til meieriselskaper i Norge. Andelen økte med 0,1 prosentpoeng i forhold 

til 2011. 

______ 

4 Pristillegget for økologisk melk i 2009 var kr 0,85 per liter i første halvår og kr 0,75 per liter i andre halvår. 

5 Q-meieriene mottar kun konvensjonell melk, men må tas med når man skal beregne hvor stor andel den økologiske 

melkeproduksjonen utgjør. 

Gyldig 2007 Fra 1. juli 2008 Fra 1. juli 2009 

Pristillegg i kr per liter 0,60 0,85 0,75 
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Tabell 15: Totalt innveid kumelk1 og innveid økologisk kumelk for 2005-2012 

 Totalt kumelk,  

mill. liter 

Økologisk kumelk, 

mill. liter 

Andel økologisk 

kumelk 

Snittvolum per 

produsent av øko-

melk, 1000 liter 

2005 1 511 25,6 1,7 % 85 

2006 1 500 26,1 1,7 % 91 

2007 1 541 28,6 1,9 % 96 

2008 1 526 32,6 2,1 % 103 

2009 1 498 38,9 2,6 % 120 

2010 1 512 46,5 3,1 % 132 

2011 1 476 50,5 3,4 % 148 

2012 1 531 53,9 3,5 % 163 

1 Totalt innveid melk inneholder også melk innveid hos Q-meieriene. Innveid økologisk melk er kun økologisk melk levert til 

Tine råvare. 

  

Figur 12: Innveid økologisk kumelk og andel av totalt innveid kumelk, 2001-2012, millioner liter og prosent 

Kilde: Tine SA. 

3.4 Mest økologisk melk i Øst- og Midt-Norge 

Tine Meieriet Øst og Tine Midt-Norge er de desidert største mottakerne av økologisk melk i landet av 

Tines fem tidligere ”regionselskaper”
6
, jf. Tabell 16. Samlet mottok de to 86 prosent av den 

økologiske melkemengden Tine mottok i 2011 og 2012. I 2012 hadde Tine Meieriet Øst hadde 45 

prosent og Tine Midt-Norge hadde 41 prosent av innveid økologisk melk. I Midt-Norge økte 

produksjonen av økologisk melk med ti prosent fra 2011 til 2012, mens i Øst-Norge hadde man en 

______ 

6 Tine er organisert i ett selskap - Tine SA. Dataene som SLF mottar er fortsatt oppdelt på grunnlag av Tines 

regionselskaper. 
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økning på fem prosent. Dette er en lavere økning enn året før da økningen fra 2010 til 2011 var på 

elleve prosent i begge regionene. Tine Meieriet Nord hadde en økning i produksjonen på 25 prosent, 

mot fem prosent året før.  Vest økte med seks prosent, mens Sør hadde nedgang i produksjonen med 

1prosent. I Sør har man hatt nedgang i produksjonen i fire år på rad. På landsbasis var økningen fra 

2011 til 2012 på sju prosent. 

Tabell 16: Innveid økologisk melk til Tine i 2008-2012. 1 000 liter 

Region 2008 2009 2010 2011 2012 

2011-2012 Regional  

andel av 

total 2012 

Endring i 

1000 liter 

Endring i 

prosent 

Øst
1
 15 571 18 404 20 951 23 337 24 409 1 072  5 % 45 % 

Sør
2
 4 353 4 094 3 996 3 817 3 786 -31  -1 % 7 % 

Vest
3
 1 667 2 159 2 162 1 938 2 050 112  6 % 4 % 

Midt
4
 10 071 13 277 18 426 20 374 22 365 1 990  10 % 41 % 

Nord
5
 900 952 1 005 1 057 1 319 261  25 % 2 % 

Landet 32 562 38 885 46 540 50 523 53 927 3 404  7 % 100 % 

1 Tine Meieriet Øst har meierianlegg i Dovre, Fosheim, Frya, Brumunddal, Lom & Skjåk, Sem, Trysil, Oslo, Odal, Sarpsborg 

og Tretten. 
2 Tine Meieriet Sør har meierianlegg i Sola, Voll, Kleppe, Haukeli, Kristiansand, Setesdal, Nærbø, Tine Merieriet Jæren samt 

et sentrallager på Klepp. 
3 Tine Meieriet Vest har meierianlegg i Ålesund, Ørsta, Byrkjelo, Vik, Bergen, Hardanger og Voss. 
4 Tine Meieriet Midt-Norge har meierianlegg i Elnesvågen, Tresfjord, Heimdal, Tunga, Selbu, Verdal samt terminal i 

Namsos. 
5 Tine Meieriet Nord har meierianlegg i Alta, Tana, Sandnessjøen, Sømna, Harstad, Storsteinnes, samt terminaler i Bodø og 

Tromsø. 

Kilde: Tine SA 

Tine Meieriet Øst sin andel økologisk melk har økt i flere år, og i 2011 var andelen for første gang 

over Tines egen målsetting på seks prosent. I 2012 var denne andelen 6,8 prosent. Totalt var andelen 

økologisk melk hos Tine 3,7
7
 prosent i 2012. En liten økning fra 3,6 prosent i 2011. I Midt-Norge har 

andelen økologisk melk også økt, opp fra 4,9 prosent i 2011 til 5,2 prosent i 2012. I resten av landet er 

det små endringer i andelen økologisk melk av totalen. 

______ 

7 Andel økologisk melk av totalt innveid kumelk (dvs. til Tine og Q-meieriene) blir som omtalt tidligere, noe lavere. 
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Tabell 17: Innveid kumelk og innveid økologisk kumelk til Tine i 2012. Mill. liter 

 Tines leveranse av 

kumelk 

Leveranse av  

økologisk 

melk 

Andel økologisk 

Meieriselskap 2009 2010 2011 2012 

Tine Meieriet Øst 360,1 24,4 5,2 % 5,9 % 6,7 % 6,8 % 

Tine Meieriet Sør 269,7 3,8 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,4 % 

Tine Meieriet Vest 238,4 2,0 0,9 % 0,9 % 0,8 % 0,8 % 

Tine Midt-Norge 432,1 22,4 3,1 % 4,3 % 4,9 % 5,2 % 

Tine Meieriet Nord 153,6 1,3 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,8 % 

Tine Totalt 1 453,9 53,9 2,7 % 3,2 % 3,6 % 3,7 % 

Kilde: Tine SA kortvesjon av årsmelding 2012. 

3.5 Anvendt økologisk melk øker 

I 2012 ble 20,5 mill. liter av den innveide melken hos Tine råvare solgt videre som økologisk vare. 

Både innveid mengde økologisk melk og videresolgt mengde økologisk melk økte fra 2011 til 2012.  

Tabell 18: Innveid økologisk melk og omsatt økologisk melk fra Tine råvare 2007-2012, 1 000 liter 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Endring siste år, 

prosent 

Innveid 28 643 32 562 38 885 46 542 50 523 53 927 6,7 

Omsatt 20 601 21 217 18 416 17 534 18 173    20 492 12,8 

Prosent anvendt 72 65 47 38 36  38 5,6 

Kilde: Tine SA 

Salget av økologisk melk gikk ned i 2009 og 2010 etter flere år med vekst. I 2011 og 2012 har dette 

snudd igjen. Anvendt mengde melk har gått opp med 2,3 mill. liter. Anvendelsesgraden, dvs. hvor stor 

andel av innveid økologisk melk som blir videresolgt som økologisk vare, har sunket fra 72 prosent i 

2007 til 36 prosent i 2011. I 2012 økte anvendelsesgraden med to prosentpoeng til 38 prosent. 

Innveide mengder økologisk melk økte mindre i prosent, men mer i absolutte tall enn den omsatte 

mengden økologisk melk.  

Tine skriver i sin kortversjon av årsrapporten for 2012 at de ønsker å øke anvendelsen av økologisk 

melk: 

”TINE ønsker å tilby et bredt spekter av økologiske meieriprodukter og sikre en lønnsom og 

bærekraftig produksjon. I løpet av 2012 ble TINE skolemelk økologisk introdusert og TINE 

Økologisk Lettmelk ble relansert på ny emballasje. Etterspørselen etter økologiske meieri-

produkter er betydelig lavere enn dagens produksjon av økologisk melk. TINE har derfor 

inntil videre stanset inngåelse av nye avtaler på leveranser av økologisk melk. TINE arbeider 

etter myndighetenes mål om å øke forbruket av økologiske produkter. Derfor ønsker TINE å 

øke anvendelsesgraden på økologisk melk fra dagens 38 prosent til 70 prosent innen 2015, og 

har et langsiktig mål om at seks prosent av melka vi mottar fra gårdene skal være økologisk.” 
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Figur 13: Innveid økologisk kumelk, økologisk melk omsatt videre og anvendelsesgrad 

3.6 Salg av økologiske produkt 

Kapittel 9 viser tall fra Nielsen for salget av økologiske meieriprodukter. Dette økte fra 2011 til 2012, 

men økningen var mindre enn året før. Tine er den største aktøren i markedet for økologiske 

meieriprodukter. Tines lansering av økologisk Cultura naturell gjorde at omsetningen av syrnet melk 

økte i 2011, men i 2012 var omsetningen av syrnet melk uendret.  

Tines økologiske produktportefølje i dagligvare består for tiden av følgende artikler: 

 Lettmelk, 1 liter 

 Skummetmelk, 1 liter 

 Kefir, 1 liter 

 Lettrømme 

 Norvegia 

 Brie Dovreost 

 Cultura naturell 

 Kulturmjølk økologisk lett mild bringebær 

 

Tine leverer også lettmelk smak av bringebær økologisk, (1/4 liter skolemelk) og BiB lettmelk, Bag in 

Box ti liter (storhusholdning). 

 

Rørosmeieriet er den nest største aktøren på økologiske meieriprodukter i Norge. Selskapet har 

imidlertid ambisjoner om å bli landets fremste produsent av økologiske meieriprodukter, og nå en 

omsetning på 100 mill. kroner innen 2020. I 2011 hadde Rørosmeieriet en vekst i omsetningen på 50 

prosent fra 20 til 30 mill. kroner. Salget av smør og rømme økte med 40 prosent. Smørsalget økte også 

i 2012. Rørosmeieriets produkter er for tiden disse:  

 Tjukkmjølk 

 Tjukkmjølk med blåbær 

 Røros smør 

 Røros rømme 

 Cottage cheese 

 Økologisk skjørost 
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Smør, rømme, cottage cheese og skjørost er også tilgjengelig i store pakninger til storhusholdning. 

Rørosmeieriet tapper også ekstra lettmelk for Coop. 

3.7 Forbrukerpriser på økologiske meieriprodukt 

Prisen Tine tar til meieriindustrien for økologisk melk til videre bearbeiding er kr 1,25 per liter høyere 

enn prisen på konvensjonell melk. Dette tillegget tar Tine råvare for å dekke ekstra kostnader selskapet 

har med innsamling og separate varestrømmer på økologisk melk. Noteringsprisen for melk omsatt fra 

Tine råvare i andre halvår 2012 var kr 4,82 per liter melk. Tillegget utgjorde da 25,9 prosents økning i 

prisen i forhold til prisen for konvensjonell melk i andre halvår 2012. Før 1. juli 2008 var dette 

tillegget en krone per liter. 

Tine sier at merprisen på økologiske produkter fra Tine som hovedregel skal reflektere den mer-

kostnaden som økologiske råvarer representerer. For 2012 sier Tine at de har 18 prosent høyere pris 

for økologisk lettmelk, 19 prosent høyere pris for økologisk lettrømme og 32 prosent høyere pris for 

økologisk Norvegia. Dette er sammenlignet med konvensjonelle produkter. I forhold til merprisene 

Tine oppga for 2011 er det skjedd en stor forandring i merprisen på økologisk lettrømme. Denne 

hadde en merpris på 33 prosent i 2011 mens den i 2012 var 19 prosent. 

Tine opplyser at det har vært en korreksjon av prisen på økologiske meieriprodukt etter at Kiwi 

gjennomførte momskutt på økologiske matvarer i november 2012. Dette har i tillegg til relanseringen 

av Tines økologiske lettmelk (ny kartong og design) i mai 2012 ført til en volumvekst for Tines 

økologiske lettmelk. 

3.8 Måloppnåelse for økologisk melkeproduksjon 

Antallet produsenter av økologisk melk gikk ned fra 341 til 330 fra 2011 til 2012
8
, på tross av dette 

økte produksjonen av økologisk melk med 3,4 mill. liter. Trendveksten de siste 11 årene er 3,5 mill. 

liter. Produksjonsøkningen det siste året er dermed under trenden for de siste 11 årene. Andelen 

økologisk kumelk av kumelksproduksjonen var i 2012 på 3,5 prosent, fremskriver vi denne med 

trendveksten frem mot 2020 vil denne veksten gi oss en andel økologisk kumelk i 2020 på 5,4 prosent. 

Dette er lavere enn målsettingen om 15 prosents andel. 

I kapittel 9 viser tallene fra Nielsen at økologiske meieriprodukter kun utgjør 1,7 prosent av den totale 

omsetningen av meieriprodukter i dagligvarehandelen. I figuren nedenfor vises mengden melk som 

videreselges fra Tine råvare som økologisk melk. På samme måte som for produksjonen har SLF 

fremskrevet tallene for mengden videresolgt økologisk melk. Tendensen for årene fremover er at det 

blir en økende differanse mellom mengden økologisk produsert melk og den mengden som anvendes 

som økologisk. Salget av økologiske meieriprodukter er dermed for lavt til at dette skal kunne dekke 

inn høyere kostnader med produksjon og håndtering av økologisk melk. 

______ 

8 Antall Debio-godkjente produsenter per 31. desember hvert år. 
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 Figur 14: Utvikling i mengder innveid og videresolgt økologisk melk 2001-2012, samt fremskrevet anslag for 2013-2020. 
Mer informasjon om beregningene finnes under avsnitt 12.4 
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4 Kjøtt 

Dette kapitlet omhandler ulike aspekter ved kjøttsektoren mht. økologisk kjøttproduksjon, som 

produksjonsutvikling, anvendelse og markedsforhold. Kapittel 4.1 omhandler utviklingen for firbeinte 

dyreslag, mens utviklingen for fjørfe presenteres i kapittel 4.2.  

4.1 Storfe, småfe og svin 

I 2012 utgjorde den samlede økologiske produksjonen av storfe, småfe og svin 0,86 prosent av den 

totale norske produksjonen av disse kjøttslagene. Andelen økologisk slakt var dermed på samme nivå 

som i 2011.   

Med en markedsandel på 74 prosent i 2012 er Nortura SA den største aktøren innenfor slakting av 

økologisk produsert kjøtt fra firbeinte dyr. Til sammenligning er Norturas andel av det totale markedet 

for kjøtt 67 prosent. Nortura tar dermed imot relativt mer økologisk slakt enn den ikke-samvirke-

baserte delen av kjøttbransjen.  

Fatland AS, med sine tre slakterier og en markedsandel på 15 prosent, er den største enkeltaktøren for 

total slakt utenom Nortura. Fatland AS er også den største aktøren utenfor samvirket for slakting av 

firbeinte dyr fra økologisk produksjon, og hadde i 2012 en markedsandel på ni prosent for økologisk 

slakt. Rørosslakteriet, Jens Eide AS og Slaktehuset Eidsmo tok imot relativt store andeler økologisk 

slakt, sammenlignet med sine beskjedne markedsandeler totalt sett.  

Statistikk fra Debio viser at det ved utgangen av 2012 var 30 slakterier med Debio-godkjent drift. 

Dette er ett slakteri mindre de to foregående årene. I 2009 var imidlertid antallet Debio-godkjente 

slakterier 37. Det er en sammenheng mellom nedgangen i antall slakterier med Debio-godkjent drift 

og at slakteristrukturen på landsbasis er lagt om og effektivisert.  

Statistikken som presenteres i dette avsnittet er basert på tallmateriale fra Animalia, dersom ikke annet 

er angitt. Animalias materiale omfatter alle slakterier som er koblet opp mot et elektronisk innrap-

porteringssystem. Materialet betraktes som representativt, men det finnes flere mindre produsenter, 

deriblant noen økologiske, som ikke er med i systemet.  

De historiske dataene kan avvike fra tidligere publiseringer. Dette kan skyldes flere forhold, som etter-

beregninger og oppdatering av statistikk. Siste publisering anses som til enhver tid å være den 

riktigste.  

4.1.1 Høyere produsentpris på økologisk storfe, småfe og svin  

Slakteriene betaler ofte produsenten et pristillegg for økologiske slakt. Denne merprisen varierer 

mellom slakteriene, samt mellom de ulike dyreslagene. Tilleggene er imidlertid blitt redusert de siste 

årene. Reduksjonen i tilleggene kan delvis skyldes at prisdifferansen mellom økologisk og konven-

sjonelt kraftfôr er blitt mindre, jf. avsnitt 2.1. Videre ser det ut til at slakteriene har foretatt innstram-

ninger for å sikre bedre balanse mellom tilførsler og omsetning av økologisk kjøtt.  

Et annet tiltak som er innført for å sørge for at kvantum og merpriser er mer i tråd med faktisk salg og 

prisuttak i markedet, er Norturas avtaleordninger for leveranser av økologisk produksjon, som trådte i 

kraft 1. januar 2010. Ordningene innebærer at produsenter må ha avtale om levering av økologisk slakt 



Statens landbruksforvaltning 

 Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer i 2012 39 

for å kunne få en merpris. Tabell 19 gjengir nivået for pristillegg for økologisk slakt per 1. januar 

2013.  

Tabell 19: Pristillegg til primærprodusent for økologisk slakt i 2012, kr per kg 

 Pristillegg for økologisk
 

Storfe
1
 0,50-2,00 

Lam
2 

0,50-3,00 

Sau og ungsau
2
 0,50-2,00 

Gris
3 

0,50 -17,00  

1Nortura har i tillegg et ”Øko-kvalitetstillegg" på kr 5,00 for utvalgte vekter og kvaliteter av ung okse, kvige og kastrat.  

2Pristillegget for sau/lam er begrenset til ukene 1-9 hos Nortura. Pristillegget for lam utbetales for økologisk stjernelam. 

3Høyeste tillegg forutsetter en utvalgt kvalitet. 

Kilde: Nortura, Fatland og Grøstadgris AS 

4.1.2 Nedgang i den økologiske kjøttproduksjonen i 2012 

I 2012 ble det levert 1 985 tonn økologisk produsert storfe, gris og småfe til slakteri. Produksjonen 

sank dermed med 46 tonn, tilsvarende 2,3 prosent, sammenlignet med året før. Til tross for at produk-

sjonen gikk ned for tredje år på rad, var den samlede økologiske produksjonen av kjøtt fra firbeinte 

dyr om lag 350 tonn høyere enn i 2008.  

Slik det fremgår av Tabell 20 sank den økologiske produksjonen av storfe, sau/lam og gris i 2012, 

mens produksjonen av geit økte. Den økologiske produksjonen av geit er imidlertid svært begrenset. 

Storfe er den største økologiske produksjonen blant de fire kjøttslagene, og utgjorde 56 prosent av den 

samlede økologiske produksjonen i 2012. Til sammenligning utgjorde storfeslakt i 2012 kun 34 

prosent av den totale produksjonen av disse fire kjøttslagene. 

 

Figur 15: Norsk slakteproduksjon av storfe, lam/sau og gris i perioden 2000-2012, tonn 

Kilde: Animalia og Grøstadgris AS. 
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Figur 15 viser at den økologiske produksjonen av storfekjøtt økte sterkt frem til 2004, for deretter å 

flate ut. Etter en produksjonstopp i 2009 etterfulgt av sterk nedgang i 2010, lå produksjonen i 2011 og 

2012 relativt stabilt på et høyere nivå enn årene før 2009. 

Mens den totale norske produksjonen av storfe sank med 4,4 prosent i 2012, var nedgangen i den 

økologiske storfeproduksjonen på 1,8 prosent. Den totale norske storfeproduksjonen har vært nedad-

gående over flere år. I 2012 ble imidlertid den totale nedgangen forsterket av økte melkekvoter, som 

førte til at mange dyr ble stående i melkeproduksjon fremfor å slaktes. Som det fremgår av avsnitt 1.4 

var antallet økologiske storfe, heriblant melkekyr, høyere i 2012 enn året før. Dette gjenspeiles i økt 

salg av økologisk fôr til drøvtyggere, jf. avsnitt 2.5. Imidlertid ble det slaktet færre økologiske storfe i 

2012 enn året før, mens den økologiske melkeproduksjonen økte, jf. avsnitt 3.2. Det ser dermed ut til 

at bestanden av økologisk storfe er økende, men at produksjonen i 2012 kan ha blitt påvirket av at 

økologiske melkekyr ble stående i produksjon fremfor å slaktes.                                                        

Som det fremgår av Tabell 21 var det en minimal nedgang i antallet Debio-godkjente produsenter av 

økologisk storfe fra 2011 til 2012. Imidlertid sank antallet produsenter i omleggingsprosess fra 

konvensjonell til økologisk produksjon (karens) fra 30 til 16 i samme periode. Det er vanskelig å anslå 

hvor stor del av denne nedgangen som kan tilskrives at produsenter som var i karens i 2011 var i gang 

med økologisk drift i 2012.  

Den økologiske produksjonen av sau/lam er betydelig lavere enn produksjonen av storfe, målt i 

kvantum, jf. Figur 15. Produksjonen økte jevnt fra 2005 til 2010, men sank i både 2011 og 2012. 

Imidlertid sank også den totale norske lammeproduksjonen disse to årene. Dårlig grovfôrkvalitet 

vinteren 2012 førte til at gjennomsnittlig antall lam per søye sank i 2012 sammenlignet med tidligere 

år. Dermed ble det slaktet færre lam enn året før, og den totale produksjonen av lammekjøtt sank.  

Grovfôrkvaliteten vinteren 2012 kan også ha påvirket antallet økologiske lam. Som det fremgår av 

avsnitt 1.4 sank antallet vinterfôra og andre sauer/lam med over 2 200 dyr, tilsvarende fem prosent, fra 

2011 til 2012. Imidlertid økte antallet utgangersau sammenlignet med året før. Produksjonsnedgangen 

på 3,3 prosent kan også være knyttet til en nedgang i antallet produsenter. Slik det fremgår av Tabell 

21 var antallet produsenter av økologisk sau/lam noe lavere ved utgangen av 2012 enn på samme 

tidspunkt i 2011.   

Tabell 20: Innveid økologisk storfe, småfe og svin per kategori i perioden 2009-2012, og endring siste året, kg 

 Storfe Sau/lam Gris Geit* Totalt 

2000             338 124  273 602 27 892 1 726       641 343  

2009         1 245 282  549 980 354 997 1 670     2 151 929  

2010         1 113 296  573 784 397 889 2 245     2 087 214  

2011         1 124 143  544 306 360 767 1 962     2 031 177  

2012      1 103 841            526 298             353 045                       2 184      1 985 368  

Endring siste år -20 302 -18 008 -7 721 +222 - 45 810 

Kilde: Animalia  

*Tallet for produksjon av geit i 2011 er justert sammenlignet med fjorårets rapport 
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Tabell 21: Antall Debio-godkjente produsenter av storfe, sau, gris og geit i 2011 og 2012, og endring siste året 

Gris er den største av de norske kjøttproduksjonene, men den økologiske produksjonen av gris er 

svært liten sammenlignet med storfe og småfe. Mens den totale norske produksjonen av gris økte med 

nesten en prosent i 2012, sank den økologiske produksjonen av gris med to prosent i samme periode. 

Denne utviklingen gjenspeiles i lavere kraftfôrsalg, jf. avsnitt 2.5. Produksjonsnedgangen i 2012 kom 

etter sterk produksjonsvekst i 2009 og 2010, jf. Figur 15. Etter å ha sunket marginalt fra 2010 til 2011 

gikk antallet produsenter av økologisk gris betydelig ned i 2012, jf. Tabell 21.  

Produksjonen av økologisk geitekjøtt er marginal, og relativt små endringer i produksjonen gir store 

prosentvise utslag. I 2012 økte produksjonen med elleve prosent sammenlignet med året før. Økningen 

i produksjonen skjedde parallelt med at antallet produsenter økte, jf. Tabell 21. Mange av produsent-

ene av økologisk geit driver også med økologisk sau/lam.  

4.1.2.1 Trøndelagsfylkene størst på økologisk storfe 

Den økologiske produksjonen av storfekjøtt er størst i Trøndelagsfylkene. Tabell 22 viser at disse to 

fylkene i årene 2010-2012 har hatt den største økologiske produksjonen av storfe, målt i kvantum. 

Imidlertid er Nord- og Sør-Trøndelag også tredje og fjerde største produsentfylke av storfekjøtt totalt 

sett. Dermed utgjorde andelen økologisk storfeslakt i de to fylkene henholdsvis bare 2,6 prosent og 2,7 

prosent av den totale storfeproduksjonen i fylkene i 2012, jf. Figur 16.   

Trøndelagsfylkenes produksjon av økologisk storfekjøtt var relativt stabil fra 2011 til 2012. Samlet 

økte produksjonen av økologisk storfe i de to fylkene med fem tonn i 2012, mens den totale produk-

sjonen av storfe i de to fylkene sank med fire prosent sammenlignet med 2011. Til sammen sto Nord- 

og Sør-Trøndelag for 38 prosent av landets økologiske produksjon av storfe i 2012, mot 37 prosent i 

2011.  

Som det fremgår av Tabell 22 har også Hedmark og Østfold en betydelig produksjon av økologisk 

storfekjøtt. Mens produksjonen i Østfold sank med tre tonn i 2012, økte produksjonen i Hedmark 

sterkt. Hedmark hadde sterkest produksjonsvekst av samtlige fylker i 2012, målt i både kvantum og 

prosent. Mens den totale produksjonen av storfe i Hedmark sank med drøyt tre prosent, økte den 

økologiske produksjonen i fylket med 27 prosent, tilsvarende 34 tonn. Andelen økologisk storfeslakt i 

Hedmark økte dermed fra 2,3 prosent i 2011til 3,4 prosent i 2012.  

Sterk prosentvis vekst i den økologiske storfeproduksjonen så en også i Troms, Nordland og Vest-

Agder, mens produksjonen i Telemark økte svakt. I Troms er imidlertid produksjonen svært 

beskjeden, og endringer i produksjonen gir dermed store prosentvise utslag.  

Den økologiske storfeproduksjonen sank i ti fylker i 2012. I Tabell 22 fremgår det at den prosentvise 

nedgangen i produksjonen var spesielt sterk i Rogaland, Møre og Romsdal, Aust-Agder og Hordaland. 

Kvantumsmessig var imidlertid produksjonsnedgangen størst i Vestfold, tett fulgt av Møre og 

Romsdal. I disse to fylkene var nedgangen i den økologiske produksjonen betydelig sterkere enn 

nedgangen i den totale storfeproduksjonen i 2012. Både Vestfold og Møre og Romsdal hadde en 

nedgang i den totale storfeproduksjonen på 0,6 prosent i 2012. 

 Storfe  Sau/lam Gris Geit Totalt 

2011 579 633 18 42 1 272 

2012 578 628 14 46 1 266 

Endring siste år -1 -5 -4 +4 -6 
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Tabell 22: Økologisk slakt av storfe per fylke i 2010-2012 i kg, og prosent endring siste år  

  2010 2011 2012 Endring siste år 

Nord-Trøndelag      210 033               225 608          229 644  1,8 % 

Sør-Trøndelag      164 072               186 281          187 820  0,8 % 

Hedmark      126 071               122 327          155 830  27,4 % 

Østfold      122 670               115 196          112 165  -2,6 % 

Vestfold        88 198                 94 098            82 099  -12,8 % 

Akershus        53 784                 73 626            67 308  -8,6 % 

Buskerud        58 546                 64 852            57 530  -11,3 % 

Oppland        62 582                 53 364            43 821  -17,9 % 

Vest-Agder        35 334                 37 720            41 368  9,7 % 

Telemark        41 487                 29 795            30 361  1,9 % 

Nordland        32 494                 24 549            27 391  11,6 % 

Møre og Romsdal        38 363                 30 789            19 339  -37,2 % 

Rogaland        29 118                 22 515            13 014  -42,2 % 

Sogn og Fjordane        15 479                 13 041            12 095  -7,3 % 

Hordaland        19 081                 14 176            10 382  -26,8 % 

Troms          4 463                   6 507              7 307  12,3 % 

Aust-Agder        11 522                   9 315              6 368  -31,6 % 

Kilde: Animalia 

 

Figur 16: Økologisk slakt av storfe per fylke i 2012, tonn og prosentandel 

Kilde: Animalia. 

Figur 16 viser totalt økologisk slakt av storfe i tonn per fylke (vist i stolper) i 2012, samt den prosent-

vise andelen økologisk slakt av total slakt (vist i punkter) for hvert fylke. Det er ikke samsvar mellom 

hvor mye økologisk kjøtt som produseres og hvor stor andel det økologiske slaktet utgjør av totalt 

slakt i et fylke.  
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Til tross for den sterke nedgang i den økologiske produksjonen hadde Vestfold den høyeste andelen 

økologisk storfe i 2012, tett fulgt av Østfold. De to fylkenes andeler økologisk storfeslakt var på 

henholdsvis 7,4 prosent og 7,0 prosent i 2012, mot 8,0 prosent og 7,3 prosent i 2011. I Rogaland og 

Oppland, som i 2012 produserte mest storfe totalt sett, lå andelen økologisk storfeslakt på henholdsvis 

0,1 prosent og 0,4 prosent.  

4.1.3 Østfold har størst andel økologisk lammeproduksjon 

Nord-Trøndelag, Oppland, Buskerud og Sogn og Fjordane er fylkene der det produseres mest 

økologisk kjøtt av sau/lam. I 2012 utgjorde den økologiske lammeproduksjonen i disse fylkene 47 

prosent av den samlede norske produksjonen av økologisk lam, og deres andel var dermed like stor 

som i 2011. Til sammenligning utgjorde de fire fylkenes totale lammeproduksjon 30 prosent av den 

totale norske lammeproduksjonen i 2012. I Figur 17 fremgår det imidlertid at ingen av de fire fylkene 

utmerker seg med spesielt høy andel økologisk slakt.  

Tabell 23 viser at den økologiske produksjonen av sau/lam gikk ned i ni fylker i 2012. Størst var den 

prosentvise nedgangen i Finnmark, Vest-Agder og Telemark. I Vest-Agder og Telemark sank også 

den totale produksjonen av sau/lam i 2012, mens Finnmarks totale produksjon av sau/lam økte. Med 

nedgang på drøyt åtte tonn sank produksjonen i Telemark mest, målt i kvantum. I Sogn og Fjordane og 

Finnmark sank også produksjonen mye, målt i kvantum. Som i Finnmark økte samtidig den totale 

produksjonen av lam i Sogn og Fjordane fra 2011 til 2012.  

Tabell 23: Økologisk slakt av sau/lam per fylke i 2010-2012, i kg, og prosent endring siste år 

Fylke 2010 2011 2012 Endring siste år 

Nord-Trøndelag        71 557                 78 625            75 129  -4,4 % 

Oppland        71 049                 62 144            63 638  2,4 % 

Buskerud        64 657                 58 361            58 611  0,4 % 

Sogn og Fjordane        63 863                 56 704            49 014  -13,6 % 

Hedmark        47 930                 41 841            40 998  -2,0 % 

Sør-Trøndelag        43 812                 40 913            38 486  -5,9 % 

Østfold        20 999                 23 420            28 065  19,8 % 

Rogaland        19 441                 22 377            25 256  12,9 % 

Hordaland        32 761                 29 226            24 592  -15,9 % 

Nordland        31 100                 23 618            24 379  3,2 % 

Aust-Agder        18 224                 19 840            23 376  17,8 % 

Møre og Romsdal        14 702                 15 095            18 977  25,7 % 

Telemark        27 717                 26 362            18 068  -31,5 % 

Troms        16 370                 14 918            13 531  -9,3 % 

Akershus        10 484                 11 946            12 667  6,0 % 

Vestfold          6 938                   6 150              6 315  2,7 % 

Finnmark          9 142                   8 775              2 682  -69,4 % 

Vest-Agder          3 039                   3 990              2 517  -36,9 % 

Kilde: Animalia. 
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Den økologiske lammeproduksjonen økte sterkest i Møre og Romsdal, Østfold og Aust-Agder, målt i 

prosent jf. Tabell 23. Produksjonen i Østfold økte mest målt i kvantum i 2012. Mens den økologiske 

lammeproduksjonen i Østfold økte med fem tonn, tilsvarende 20 prosent, sank den totale lamme-

produksjonen i fylket med nesten tre prosent i samme periode. Dette førte til at andelen økologiske 

produsert lammekjøtt i fylket økte fra drøyt 24 prosent i 2011 til over 30 prosent i 2012.  

 

 

Figur 17: Økologisk slakt av sau/lam per fylke i 2012, tonn og prosent 

Kilde: Animalia. 

Figur 17 viser totalt økologisk slakt av sau og lam i tonn per fylke (vist i stolper) for 2012, samt den 

prosentvise andelen økologisk slakt av total slakt (vist i punkter) for hvert fylke. Det er ikke samsvar 

mellom hvor mye økologisk kjøtt som produseres og hvor stor andel det økologiske slaktet utgjør av 

totalt slakt i et fylke.  

Andelen økologisk lammeslakt er klart høyest i Østfold. I Aust-Agder og Nord-Trøndelag, som har 

nest høyest og tredje høyest andel økologisk småfeslakt, ligger andelen på henholdsvis 9,3 prosent og 

9,1 prosent. Sju fylker hadde i 2012 en økologisk andel lammeslakt som var lavere enn to prosent.  

4.1.3.1 Størst andel økologisk gris i Telemark  

Gris er den største kjøttproduksjonen totalt sett, men den økologiske produksjonen av gris er liten 

sammenlignet med den tilsvarende produksjonen av storfe og lam.  

Hedmark har den største økologiske produksjonen av gris, jf. Tabell 24. Til tross for at produksjonen i 

fylket gikk ned med 50 tonn i 2012, stod Hedmark for 47 prosent av den samlede norske produksjonen 

av økologisk gris. I 2011 utgjorde Hedmarks andel av den samlede økologiske produksjonen av gris 

60 prosent. 
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Både i Telemark, Sør-Trøndelag og Vestfold økte den økologiske produksjonen av gris sterkt i 2012. 

Den prosentvise veksten var sterkest i Sør-Trøndelag, mens produksjonen i Telemark økte mest målt i 

kvantum. 

Vestfold har den nest største økologiske griseproduksjonen. I 2012 økte produksjonen i fylket med 

snaut ni tonn, tilsvarende 13 prosent, etter en sterk nedgang i produksjonen i 2011. I Vestfold 

produserer flere aktører økologisk gris for Grøstadgris.  

Tabell 24 viser at det i 2012, som i 2011, kun var sju fylker som hadde en økologisk produksjon av 

gris som var større enn ett tonn. Blant disse fylkene var Østfold og Akershus, som har henholdsvis 

femte største og sjuende største produksjon av gris totalt sett.  

Tabell 24: Økologisk slakt av gris per fylke 2009-2011 i kg, og prosent endring siste år 

Fylke 2010 2011 2012 Endring siste år 

Hedmark      209 048       216 522               165 905  -23,4 % 

Vestfold        98 801         67 711                 76 672  13,2 % 

Oppland        51 356         47 233                 48 748  3,2 % 

Telemark        12 917           8 222                 25 378  208,7 % 

Nord-Trøndelag          8 415         10 350                 15 076  45,7 % 

Sør-Trøndelag          2 086           2 055                 11 548  461,8 % 

Nordland          8 450           4 469                   5 893  31,9 % 

Rogaland            150           1 727                   1 231  -28,7 % 

Møre og Romsdal            377             425                      581  36,6 % 

Akershus            911             377                      577  53,3 % 

Østfold            150             481                      477  -0,9 % 

Hordaland 

 

           498                      309  -38,0 % 

Vest-Agder          1 424  

 

                    234  - 

Troms          2 930             403                      173  -57,0 % 

Sogn og Fjordane            482             130                      160  23,5 % 

Finnmark            281             122                       84  -31,1 % 

Aust-Agder              80  

  

- 

Buskerud              32               42  

 

- 

Kilde: Animalia 

Figur 18 viser total økologisk slakt av gris i tonn (vist i stolper) i de fem fylkene med størst økologisk 

produksjon i 2012, samt den prosentvise andelen økologisk slakt av totalt slakt (vist i punkter) for 

hvert fylke.  

Den sterke produksjonsøkningen i Telemark førte til at den andelen økologisk griseslakt i fylket økte 

fra 0,5 prosent i 2011 til 1,6 prosent i 2012. Telemark var dermed fylket med høyest andel økologisk 

griseslakt i 2012. Med den sterke produksjonsnedgangen i 2012 sank andelen økologisk gris i 

Hedmark fra 1,3 prosent til 1,0 prosent. I Sør-Trøndelag, der den økologiske produksjonen av gris økte 

i 2012, gikk andelen økologisk slakt opp fra 0,1 prosent til 0,4 prosent.  
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Figur 18: Økologisk slakt av gris i de seks største fylkene for økologisk griseproduksjon i 2012, tonn og prosent 

Kilde: Animalia. 

4.1.4 Andelen økologisk slakt er stabil 

Etter å ha sunket i 2010 og 2011, stabiliserte andelen økologisk slakt seg i 2012 på samme nivå som i 

2011. I 2012 utgjorde økologisk slakt 0,86 prosent av total slakt av storfe, småfe og gris i Norge, jf. 

Tabell 27.  

Tabellene nedenfor viser utviklingen i innveid mengde økologisk slakt for hvert av de firbeinte dyre-

slagene i perioden 2000 og 2009-2012. Andelen økologisk slakt er høyest for sau/lam, til tross for at 

denne andelen i 2012 sank for andre år på rad. For storfe økte andelen økologisk storfeslakt fra 1,38 

prosent i 2011 til 1,42 prosent i 2012. Denne økningen skyldes at nedgangen i total produksjon av 

storfe i 2012 var sterkere enn nedgangen i den økologiske produksjonen. Til tross for at andelen 

økologisk storfeslakt økte, var andelen i 2012 lavere enn i 2009.  

Tabell 25: Innveid slakt per dyreslag, totalt og økologisk (Ø) og Ø andel av total slakt, 2009-2012, tonn og prosent 

  Storfe Sau/lam 

År  Slakt totalt  Ø slakt Andel Ø Slakt totalt  Ø slakt Andel Ø 

2000                 90 492                     338  0,37 % 22 750 274 1,20 % 

2009                 84 667                  1 245  1,47 % 23 661 550 2,32 % 

2010                 83 242                  1 113  1,34 % 23 905 574 2,40 % 

2011                 81 395                  1 124  1,38 % 22 840 544 2,38 % 

2012                 77 821                  1 104  1,42 % 22 203 526 2,37 % 

Endring siste år  -3 573                 - 20   - 637  -18  

Kilde: Animalia. 
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Mens andelen slakt av økologisk geit var stabil fra 2011 til 2012, sank den økologiske andelen grise-

slakt marginalt. Mens den totale produksjonen av gris økte med om lag en prosent i 2012, sankt den 

økologiske produksjonen.  

Tabell 26: Innveid slakt per dyreslag, totalt og økologisk (Ø) og Ø andel av total slakt, 2009-2012, tonn og prosent 

 Gris Geit 

År Slakt totalt  Ø slakt Andel Ø Slakt totalt  Ø slakt Andel Ø 

2000 100 755 28 0,03 % 252 2 0,69 % 

2009 124 017 355 0,29 % 283 2 0,59 % 

2010 129 003 398 0,31 % 288 2 0,78 % 

2011 131 026 361 0,28 % 235 2 0,83 % 

2012 131 889 353 0,27 % 262 2 0,83 % 

Endring siste år +863 -8                                +27  -   

Kilde: Animalia. 

Tabell 27: Innveid slakt av alle dyreslag, totalt og økologisk (Ø) og andel Ø av total slakt, 2009-2012, tonn og prosent 

År Slakt totalt Ø slakt Andel Ø 

2000                   214 250           641  0,30 % 

2009                   232 629         2 152  0,93 % 

2010                   236 439         2 087  0,88 % 

2011                   235 496         2 031  0,86 % 

2012                   232 175         1 985  0,86 % 

Endring siste år - 708 - 54 

 
Kilde: Animalia. 

4.1.5 Videresalg og markedsutvikling for økologisk storfe, småfe og svin 

Utover Animalia sine data for innveide mengder kjøtt, bruker SLF opplysninger om omsatte mengder 

økologisk kjøtt som er hentet inn fra aktører i slakteri- og foredlingsleddet. På bakgrunn av dette 

materialet kan vi vurdere hvor stor andel av det økologiske kjøttet som går til økologisk merkede 

produkter, hvor mye som selges tilbake til produsent og hvor mye som går inn i konvensjonell 

produksjon.  

De tre aktørene som bidrar med opplysninger til dette kapitlet står for en vesentlig del av omsetningen 

av økologisk slakt. Tallmaterialet fra denne gruppen av aktører gir derfor et godt bilde av markedet for 

økologisk kjøtt. Blant mindre slakterier som mottar økologisk kjøtt går kjøttet i stor grad som retur/ 

tilbakesalg til produsent, eller inn i konvensjonell produksjon.  

4.1.5.1 Lavere anvendelse av storfe og småfe 

I dette avsnittet presenteres utviklingen i produksjon og videresalg som økologisk produkt for de 

største aktørene innenfor økologisk kjøttproduksjon i Norge. Mengdene økologisk slakt som fremgår i 

figurene avviker fra det som vises i tabellene i kapittel 4.1.2, som er basert på tallmateriale fra 

Animalia og dermed omfatter opplysninger fra flere aktører.  



Statens landbruksforvaltning 

 

48 Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer i 2012 

I 2012 ble om lag 27 prosent av den totale mengden økologisk slakt hos de tre aktørene omsatt som 

økologisk vare. Dette er en nedgang på ti prosentpoeng fra 2011, og den laveste graden av anvendelse 

siden 2006. Bakgrunnen for nedgangen i den samlede anvendelsen av økologisk kjøtt er at 

omsetningen fra en av de tre aktørene falt vesentlig i 2012, sammenlignet med året før.  

Tabell 28: Innveide og solgte mengder økologisk storfe, småfe og svin i tonn og andel solgt som økologisk fra et utvalg 

markedsaktører 2007-2012, tonn  

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Innveid mengde 1 453 1 447 1 950 1 790        1 710         1 608  

Anvendte mengder av slakt 608 710 656 726 639 440 

Andel solgt som økologisk 42 % 49 % 34 % 41 %        37 %         27 %  

Alle mengder er presentert som hel/halv slakt.  

Kilde: Nortura SA, Fatland AS og Grøstadgris. 

I Tabell 28 vises de innveide og anvendte mengdene økologisk kjøtt hos de tre aktørene som 

hele/halve slakt. Mengdene anvendt kjøtt er regnet tilbake fra stykningsdel/kjøttvare til hele/halve 

slakt, og tallene inkluderer dermed de delene av slaktet som faller bort i prosessen med oppstyk-

king/foredling.  

Den samlede produksjonen av økologisk storfe, småfe og gris hos de tre aktørene sank med 102 tonn i 

2012, mens videresalget som økologisk vare sank med 199 tonn. Den omsatte mengden økologisk 

slakt på 440 tonn er det laveste salget av økologisk kjøtt fra de tre aktørene siden 2006.  

Mottaket av økologisk slakt hos de tre største aktørene sank mer fra 2011 til 2012 enn den totale 

mengden økologisk slakt som fremgår av statistikken fra Animalia, jf. Tabell 27. Dermed hadde de tre 

største aktørene en lavere markedsandel innen økologisk slakt i 2012 enn året før, mens gruppa av 

mindre aktører økte sin andel. I 2012 stod Nortura, Fatland og Grøstadgris for 81 prosent av den totale 

økologiske mengden storfe, småfe og svin, mot 84 prosent i 2011 og 86 prosent i 2010.  

Fordi storfe er den største økologiske produksjonen blant de tre kjøttslagene, gjør endringer i 

omsetningen av økologisk storfeslakt stort utslag på den samlede graden av anvendelse.  

I Figur 19 fremgår det at produksjonen av økologisk storfekjøtt hos aktørene sank fra 870 tonn i 2011 

til 848 tonn i 2012. I samme periode sank den samlede mengden storfe solgt som økologisk vare med 

197 tonn, til 186 tonn. Imidlertid var salgsutviklingen ulik for de forskjellige aktørene. Mens den ene 

aktøren økte omsetningen av økologisk storfe med over 200 prosent, gikk omsetningen fra en annen 

aktør ned med 60 prosent, sammenlignet med 2011. Andelen storfekjøtt solgt som økologisk sank med 

hele 21 prosentpoeng i 2012, til 22 prosent.   
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Figur 19: Utviklingen i slaktede og solgte mengder økologisk storfekjøtt, inkl. kalv, i perioden 2006-2012 

Kilde: Nortura SA og Fatland AS.  

Videresalget av lam som økologisk vare sank også fra 2011 til 2012, jf. Figur 20. Mens produksjonen 

hos de to aktørene sank fra 477 tonn i 2011 til 446 tonn i 2012, gikk salget ned fra 137 tonn til 61 

tonn. Dette førte til at anvendelsesgraden for økologisk lam sank for fjerde år på rad, og endte på 14 

prosent. Som for storfe var det svært ulik utvikling hos aktørene. Mens en aktør mer en doblet 

omsetningen av økologisk lam, hadde en annen en nedgang i omsetningen på over 80 prosent.  

 

Figur 20: Utvikling i slaktede og solgte mengder økologisk sau/lam i perioden 2006-2012 

Kilde: Nortura SA og Fatland AS. 
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I perioden 2009-2011 var omsetningen av økologisk gris relativt stabil, og andelen som ble solgt som 

økologisk vare lå på mellom 33 og 35 prosent. I 2012 økte imidlertid omsetningen fra de tre aktørene 

parallelt med at produksjonen sank. Den økologiske produksjonen hos de tre aktørene sank fra 342 

tonn til 319 tonn, mens videresalget som økologisk vare økte fra 119 tonn til 193 tonn. Dette førte til 

at videresalget som økologisk vare økte fra 35 prosent i 2011 til 62 prosent i 2012.  

 

Figur 21: Utviklingen i slaktede og solgte mengder økologisk svinekjøtt i perioden 2006-2012 

Kilde: Nortura SA, Fatland AS og Grøstadgris AS. 

4.1.5.2 Markedsutvikling for økologisk storfe, småfe og svin 

I avsnitt 4.1.5.1 fremgikk det at salget av 

økologisk kjøtt og kjøttprodukter fra de 

største norske aktørene sank betydelig i 

2012. Dermed gikk salget ned for andre 

år på rad, etter salgstoppen i 2010.  

Til tross for at det samlede salget av 

økologisk kjøtt fra de tre aktørene sank, 

hadde de ulike aktørene forskjellig 

oppfatning av markedet for økologisk 

kjøtt i 2012. 

En aktør opplevde markedssituasjonen 

som stabil, med økt etterspørsel etter 

økologisk svin, og tilbakegang i salget av 

storfe og lam.  

Grøstadgris opplevde større etterspørsel 

etter sine produkter i 2012, og økte 
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Nortura med ny markedsføring av økologiske produkter 

I løpet av 1. halvår 2012 besluttet Nortura å endre sin markedsføring 

av økologiske produkter. Nortura står bak merkevarene Gilde og 

Prior, og har økologisk produksjon av kjøtt og egg som selges 

gjennom merkevaren Økologiske Nordgården. Endringene innebærer 

at Nortura vil fase ut Nordgården, som ble etablert i 2009. 

Målet med den nye markedsføringen er å øke omsetningen av 

økologisk kjøtt og egg ved å selge de økologiske produktene 

gjennom de etablerte merkevarene Gilde og Prior. Varene vil være 

merket ”økologisk” med Debio-merket.  

I september 2012 ble utfasingen gjennomført for økologiske egg, 

som nå selges som Prior økologisk. Fra høsten 2013 vil de 

økologiske kjøttproduktene fra Nortura selges under varemerket 

Gilde. 

Kilde: “Ny økologisk strategi i Nortura, 8.6.2012. www.nortura.no  

http://www.nortura.no/
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omsetningen i dagligvaremarkedet betydelig
9
. Imidlertid er ikke alle de bearbeidede produktene av 

økologisk gris fra Grøstadgris Debio-merket, ettersom ikke alle ingrediensene er tilgjengelige som 

økologiske. En del produkter ble derfor solgt uten å være merket ”økologiske”, og omfattes ikke av 

omsetningstallene som er presentert her
10

. Den fulle salgsveksten hos Grøstadgris fremgår dermed 

heller ikke i Figur 21.  

Økt etterspørsel i dagligvaremarkedet førte også til økt vekst for andre foredlingsaktører.  Foredlings-

bedriften Røroskjøtt, som i 2011 lanserte foredlede produkter av økologisk kjøtt fra Røros slakteri, 

opplevde stor etterspørsel og økt salg i 2012. Salgsveksten åpnet for lansering av nye foredlede 

produkter av økologisk kjøtt
11

.  

Dagligvaremarkedet er den viktigste salgskanalen før økologisk kjøtt fra firbeinte dyr, mens omset-

ningen gjennom storhusholdning og spesialforretninger er relativt begrenset. I 2012 iverksatte flere 

dagligvarekjeder kampanjer for å fremme salget av økologiske matvarer. 

Det ligger an til endringer i markedet for økologisk kjøtt i 2013. Blant annet satser Nortura å endre sin 

markedsføringsstrategi for bedre å nå ut til potensielle forbrukere med sine økologiske produkter, jf. 

faktaboks. Videre forventer Røroskjøtt økt salg av foredlede kjøttprodukter gjennom Rema 1000.   

4.1.6 Måloppnåelse for økologisk kjøttproduksjon 

Som det fremgår av de foregående avsnittene, ligger den økologiske produksjonen av kjøtt på hen-

holdsvis 0,27 prosent for gris, 1,42 prosent for storfe og 2,37 prosent for sau. SLF har foretatt en enkel 

lineær regresjon etter minste kvadraters metode, for å kunne si noe om utviklingen i den økologiske 

produksjonen av kjøtt de kommende årene.  

Vi har valgt å se på storfe og lam, som er de største økologiske kjøttproduksjonene per i dag. Beregn-

ingen viser at det vil være vanskelig å nå målsetningen om 15 prosent økologisk produksjon av storfe- 

og lammekjøtt innen 2020 dersom utviklingen skjer med samme takt frem mot 2020 som i perioden 

2000-2012.  

Utviklingen i produksjonen av storfe- og lammekjøtt bestemmes av dyretallet. Antallet økologiske 

ammekyr og kyr godkjent for produksjon av melk og/eller kjøtt har økt i perioden 2000 til 2012, jf. 

Figur 22. Fra 2011 til 2012 økte det samlede antallet økologiske kyr i disse kategoriene med 344, til 

12 721. Denne veksten i bestanden er imidlertid lavere enn trendveksten de siste 11 årene, som var på 

717. I 2012 var andelen økologiske kyr på 4,2 prosent. Med en trendvekst på 717 økologiske kyr de 

neste årene vil andelen økologiske kyr være på 6,8 prosent i 2020.  

Antallet økologiske sau sank med 1 202 fra 2011 til 2012. Fra 2005 og til 2010 økte imidlertid 

bestanden av økologiske sau sterkt, og i perioden 2000-2012 var trendveksten på 2 458 per år. Etter 

nedgangen i bestanden av økologiske sau i 2012 var andelen økologiske sau på 4,5 prosent. Frem-

skriver vi med trendveksten på 2 458 sau per år, vil andelen økologiske sau være på 7,5 prosent i 

2020.  

______ 

9 “Grisesuksess for økologisk bonde”, Nationen 18.12.2012 

10 www.grostadgris.no  

11 ”Mer økologi for Røroskjøtt”. Handelsbladet FK, 4.10.2012  

http://www.grostadgris.no/
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Uten at den økologiske produksjonen av kjøtt kommer opp på et nivå som tilsvarer 15 prosent av 

norsk produksjon, vil heller ikke forbruket av økologisk kjøtt utgjøre 15 prosent innen 2020. I avsnitt 

9.1 fremgår det at omsetningen av økologiske kjøttvarer i dagligvarehandelen utgjorde 0,3 prosent av 

total omsetning av kjøtt i 2012, målt i verdi. Som vist i avsnitt 4.1.5.1 er også andelen økologisk kjøtt 

som videreselges som økologisk vare relativt liten. Ut fra dagens situasjon ser det dermed svært 

utfordrende ut å nå målet om at forbruket av økologisk kjøtt skal være på 15 prosent i 2020.  

 
 

Figur 22: Utvikling i antallet økologiske kyr og økologiske sau i 2000-2012, samt anslag for 2013-2020. Mer informasjon 

om beregningene finnes under avsnitt 12.4 

 

For en mer detaljert vurdering av utviklingen i den økologiske produksjonen av kjøtt og mål-

oppnåelsen for sektoren, henviser vi til rapporten Produksjon og omsetning av økologiske 

landbruksvarer 2011. 

4.2 Fjørfe 

Dette avsnittet er basert på opplysninger fra alle aktører innen slakting/foredling av økologisk kylling 

og kalkun, og omhandler utviklingen for produksjon og salg av økologisk fjørfe i 2012.  

Slaktekylling 

Den økologiske slaktekyllingproduksjonen er svært begrenset i omfang. Ifølge tall fra Debio var det 

ved utgangen av 2012 fire produsenter med godkjent økologisk produksjon av slaktekylling i Norge. 

Til sammenligning var antallet Debio-godkjente produsenter fem i 2011 og seks i 2010.  

Ved utgangen av 2012 var en produsent av økologisk kylling tilknyttet Nortura SA. Holte gård både 

produserer, slakter og foredler økologisk kylling selv. En av produsentene med økologisk kylling var 

svært liten og produserte trolig kun til eget forbruk.  

Nortura SA sto for 73 prosent av den totale norske produksjonen av kylling i 2012, mens Norsk 

Kylling AS var den største slakteriaktøren utenfor samvirket. I 2011 hadde Nortura SA fire 

produsenter av økologisk kylling og var den største aktøren innenfor økologisk kyllingslakt. I 2012 

utgjorde imidlertid deres andel av økologisk kyllingslakt under 50 prosent av produksjonen.  
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Kalkun 

I 2011 og 2012 fantes det kun en godkjent produsent av økologisk kalkun i Norge.    

4.2.1 Stor nedgang i produksjonen av økologisk kylling 

Etter å ha økt til en foreløpig produksjonstopp i 2011, sank den økologiske produksjonen av fjørfe 

drastisk i 2012. Samtidig gikk videresalget av økologisk kylling ned. Både produksjonen og 

omsetningen av økologisk kalkun økte i 2012. 

Tallene for solgt mengde økologisk fjørfe som er presentert i tabellene og figurene i dette avsnittet, 

refererer til slakteriene/foredlernes salg av økologiske fjørfevarer til andre fordelingsbedrifter, engros-

bedrifter, detaljister og/eller storhusholdning.  

Videre kan det solgte kvantumet økologisk kylling og kalkun som fremgår i tabellene og figurene i 

avsnitt 4.2.1 omfatte både årets produksjon og lagervare fra tidligere år. Tallene for solgt mengde er 

derfor ikke nødvendigvis et mål på hvor mye av produksjonen et gitt år som er solgt som økologisk 

vare, men tegner et godt bilde av hvor mye økologisk fjørfe som etterspørres og selges per år.  

Tabell 29: Økologisk kylling, slaktet og solgte mengder i kg, og prosent solgt som økologisk vare fra slakteri, 2008-2012 

  Innveid mengde Solgt mengde 

Andel solgt som 

økologisk 

2008 122 008 45 008 36,9 % 

2009                          142 916                         39 368  27,5 % 

2010 138 350 38 534 27,9 % 

2011                          161 450                         55 015  34,1 % 

2012 76 510 47 410 62,0 % 

Kilde: Nortura SA, Holte gård. 

I Tabell 29 fremgår det at produksjonen av økologisk kylling sank med 85 tonn, tilsvarende 53 

prosent, fra 2011 til 2012. Det ser ut til at produksjonen er redusert for å tilpasses etterspørselen. Fallet 

i produksjonen gjenspeiler nedgangen i antallet produsenter som leverer økologisk produsert slakte-

kylling til Nortura. Som det fremgår av avsnitt 1.4 sank antallet økologiske slaktekyllinger fra nesten 

45 000 i 2011 til 29 000 i 2012.  

Videresalget av kylling som økologisk vare endte på drøyt 47 tonn i 2012. Omsetningen sank dermed 

med nesten åtte tonn, eller 13 prosent, sammenlignet med 2011.  

Figur 23 viser utviklingen i produserte og solgte mengder økologisk kylling, samt hvor stor andel av 

produksjonen som selges økologisk. Ettersom nedgangen i produksjonen i 2012 var vesentlig sterkere 

enn salgsnedgangen, økte graden av anvendelse for økologisk kylling med 28 prosentpoeng fra 2011 

til 2012. 
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Figur 23: Utvikling i slaktede og solgte mengder økologisk kylling, 2008-2012 

Kilde: Nortura SA, Holte gård. 

Tabell 30 viser at den økologiske produksjonen av kalkun økte med 20 tonn i 2012, etter å ha ligget 

stabil fra 2010 til 2011. Produksjonsveksten i 2012 var dermed på drøyt 30 prosent. Imidlertid var 

veksten i salget enda sterkere. Etter å ha økt svakt fra 2010 til 2011, økte omsetningen av økologisk 

kalkun med 25 tonn, tilsvarende 50 prosent, i 2012.  

I 2012 var produksjonen av økologisk kalkun for første gang større enn den økologiske produksjonen 

av kylling. Med den sterke salgsveksten var også videresalget av økologisk kalkun større enn 

videresalget av økologisk kylling. 

Tabell 30: Økologisk kalkun, slaktet og solgte mengder i kg, og prosent solgt som økologisk vare fra slakteri, 2008-2012 

 

Innveid mengde Solgt mengde 

Andel solgt som 

økologisk 

2008            56 321             34 245  60,8 % 

2009            76 015  53 488            70,4 % 

2010 65 233 49 200 75,4 % 

2011 65 000 50 000 76,9 % 

2012 85 000 75 000 88,2 % 

Kilde: Nortura SA, Økodrift Homlagarden AS. 

Andelen økologisk kalkun som ble solgt som økologisk vare økte med elleve prosentpoeng i 2012. 

Som det fremgår av Figur 24 har anvendelsesgraden dermed økt hvert år siden 2008. Med en 

anvendelsesgrad på 88 prosent er andelen av produksjonen som videreselges som økologisk vare 

høyere for kalkun enn for kylling og de andre kjøttslagene.  
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Figur 24: Utvikling i slaktede og solgte mengder økologisk kalkun, 2008-20121 

1Solgte mengder økologisk kalkun i 2009 kan være noe mindre enn det som fremgår i figuren.  

Kilde: Nortura SA, Økodrift Homlagarden AS 

Til sammen sank den økologiske fjørfeproduksjonen fra 226 tonn i 2011 til 161 tonn i 2012. Samtidig 

bidro den sterke veksten i salget av økologisk kalkun til at det samlede videresalget av økologisk 

fjørfe økte med 17 tonn. Slik det fremgår av Tabell 31 var omsetningen som økologisk vare dermed 

større i 2012 enn de foregående årene, både målt i kvantum og som andel av total økologisk 

produksjon.  

Tabell 31: Økologisk fjøre samlet, slaktet og solgte mengder i kg, og prosent solgt som økologisk vare, 2008-2012 

 

Innveid mengde Solgt mengde 

Andel solgt 

 som økologisk 

2008 178 329 79 253 44,4 % 

2009 218 931 92 856 42,4 % 

2010 203 583 87 734 43,1 % 

2011                 226 450               105 015  46,4 % 

2012                      161 510               122 410  75,8 % 

Kilde: Nortura SA, Holte gård og Økodrift Homlagarden AS. 

4.2.2  Mindre andel økologisk fjørfe 

Andelen økologisk fjørfe av total mengde produsert fjørfe økte svakt fra 2010 til 2011, men sank 

deretter i 2012. Årsaken til nedgangen i 2012 var at den totale kyllingproduksjonen økte sterkt, mens 

produksjonen av økologisk kylling sank. Andel økologisk kalkun økte i samme periode, ettersom den 

økologiske produksjonen økte sterkere enn totalproduksjonen. Til sammen utgjorde økologisk fjørfe 

0,18 prosent av den totale fjørfeproduksjonen i 2012, mot 0,27 prosent i 2011.  
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Tabell 32: Total og økologisk fjørfeslakt i kg, og prosent økologisk av total fjørfeslakt, 2011-2012 

 

Kylling Kalkun Totalt fjørfe 

 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Totalt slaktet    73 618 718     79 592 542       9 006 190    9 851 239     82 624 908     89 443 780 

Økologisk slakt         161 450            76 510  65 000 85 000         226 450          161 510  

Andel økologisk 

slakt 0,22 % 0,10 % 0,72 % 0,86 % 0,27 % 0,18 % 

Kilde: SLF Slaktestatistikk fjørfe, Nortura SA, Holte gård og Økodrift Homlagarden AS. 

4.2.3   Dagligvaremarkedet viktigste salgskanal for økologisk fjørfe  

Aktørene innenfor produksjon, slakt og foredling av økologisk fjørfe har ulikt syn på markeds-

utviklingen i 2012.  

Nortura opplevde ingen vekst i markedet for økologisk kylling i 2012. For Nortura utgjør økologisk 

kylling en svært begrenset del av varestrømmen, og det har vist seg utfordrende å distribuere de 

økologiske varene gjennom grossistsystemet.  Som en følge av Norturas nye markedsføringsstrategi 

for økologiske varer, jf. avsnitt 4.1.5.2, vil økologisk kylling fra Nortura selges under merkevaren 

Prior. Nortura håper den nye markedsføringsstrategien vil bidra til økt interesse rundt de økologiske 

fjørfeproduktene.  

De to andre aktørene opplevde stor etterspørsel etter økologiske fjørfeprodukter i 2012. Den ene 

aktøren solgte hele sin produksjon, og planlegger å øke produksjonen for å møte den stigende etter-

spørselen. Den andre aktøren økte både produksjonen og salget, i takt med større interesse i markedet.  

Dagligvaremarkedet er den desidert viktigste salgskanalen for økologiske produkter av fjørfe, mens 

omsetningen gjennom storkjøkken og restaurant utgjør en relativt liten andel av det totale salget. For 

en av aktørene utgjør salget gjennom butikkmarkedet om lag 90 prosent av den totale omsetningen. 

Mens en aktør omsetter om lag ti prosent av produksjonen gjennom restaurant og storkjøkken, utgjør 

dette salget om lag tre prosent for en annen aktør.  

Flere etterspør økologisk kalkun  

Driftssamarbeidet Økodrift Homlagarden AS har produksjon på flere bruk i Hardanger, og slakter og 

pakker kalkun i eget slakteri. Homlagarden sin lårfilet av økologisk kalkun var blant de nominerte 

kjøttproduktene til Det norske måltid i 2012. Mot slutten av 2011 opplevde Homlagarden en betydelig 

økning i etterspørselen etter økologisk kalkun. Etterspørselen etter produkter av økologisk kalkun 

fortsatte å stige i 2012, og førte til at salget av både foredlede kalkunprodukter og hel julekalkun økte 

sterkt
12

.  

 

  

______ 

12 ”Godt julesal for småprodusentar”. Nationen, 9.1.2013 
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5 Egg 

Dette kapitlet presenterer utvikling og status for økologisk eggproduksjon. Tallmaterialet er hentet fra 

SLF, Debio og samtlige eggpakkerier med mottak av ”økologiske egg”
13

.  

Antallet produsenter med verpehøns i økologisk produksjon har gått ned de tre siste årene. Det var 89 

produsenter i 2012. Til sammenligning var antallet produsenter oppe i 104 produsenter i 2009. Av 

disse var det 17 produsenter som hadde 7 500 dyr (konsesjonsfri grense for verpehøns), og noen få 

hadde fra 2000-5000 dyr, mens de aller fleste hadde kun noen få dyr (fra et par til opp til 200).   

Det meste går gjennom eggpakkerier 

Nortura SA er den største mottaker, pakker og videreselger (videre omtalt som eggpakkeri) av egg i 

Norge, etterfulgt av Cardinal Foods Ski AS. I tillegg er det noen mindre eggpakkerier rundt om i 

landet, som Jonas H. Meling AS og Toten Eggpakkerier AS. Cardinal Foods andeler økte med tre 

prosentpoeng til 21 prosent i 2012, på bekostning av Norturas markedsandeler som gikk tilbake 

tilsvarende til 69 prosent. De andre eggpakkeriene hadde til sammen 10 prosent av eggmottaket, likt 

som året før. Ikke alle eggpakkeriene tar i mot økologiske egg. Nortura, Cardinal Foods og Toten 

Eggpakkeri tar i mot nesten alle økologiske egg, mens en mindre mengde leveres til Jonas H. Meling. 

Regnet i mengde tar Nortura i mot mest økologiske egg, med en markedsandel på rundt 45 prosent – 

lavere enn de har for egg totalt omtalt ovenfor. Cardinal Foods og Toten Eggpakkeri har derimot 

høyere andeler økologiske egg av sine totale eggmengder enn Nortura. 

Produksjonen og omsetningen fra eggprodusenter som selger fra gården, på lokale markeder, eller 

distribuerer selv til storhusholdning eller dagligvarehandel m.m. kommer ikke med i angitte statistikk. 

Andelen direktesalg fra gård har i mange år ligget relativt stabilt på ca. 7-8 prosent av all eggproduk-

sjon, og gikk ned til 6 prosent i 2011 (nyeste tilgjengelige tall). Det er ukjent hvor mye av dette som er 

av økologiske egg.  

En av de store aktørene i mottak og salg av egg har redusert antallet produsenter som leverer 

økologiske egg med tre stk. i 2012, mens en annen av de store aktørene derimot har økt antallet 

produsenter med to stk. De mindre aktørene har uendret antall produsenter.  

5.1 Produsentpris på økologiske egg 

Hoveddelen, ca. 89 prosent, av de økologiske eggene som leveres de tre største aktørene/pakkeriene 

var av str. M og L i 2012. Det blir kun utbetalt tillegg i prisen for økologiske egg av str. M og L, da 

det er kun disse størrelsene som videreomsettes som økologiske.  

Utbetalt pris til produsent for økologiske egg fra de tre eggpakkeriene med mest økologiske egg ligger 

på 9,50-10,50 kroner over prisen på konvensjonelle (frittgående) egg i snitt for str. M og L.   

______ 

13 Med økologiske egg menes egg produsert med økologiske produksjonsmetoder. Dette begrepet er en tilnærming og blir 

nærmere definert i kapittel 13.1.   
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5.2 Andel økologiske egg av totalt innveide mengder egg 

Produksjonen av økologiske egg økte sterkt i perioden 2006-2009, jf. Tabell 33. Veksten kan trolig ses 

i sammenheng med forbruksønsker, samt at mange eggprodusenter la om til økologisk drift under 

omstillingen av sektoren frem mot 2012. Eggsektoren måtte gjennom en omfattende omstrukturering 

for å tilpasse seg dyrevelferdsforskriften som forbyr hold av verpehøns i tradisjonelle bur fra 1. januar 

2012. Fra at drift i uinnredede bur (tradisjonelle bur) var det dominerende tidligere, har nå drift i 

frittgående systemer blitt mest vanlig (nærmere 60 prosent inklusiv økologisk), etterfulgt av drift i 

miljøbur (noe over 40 prosent).  Leveransene av økologiske egg har gått ned de tre siste årene, noe 

som blir nærmer omtalt i avsnitt 5.4.  

Det var en nedgang i antallet innveide økologiske egg til pakkeri på nærmere ni prosent i 2012, 

samtidig økte egg totalt sterkt. Dermed gikk andelen økologiske egg av totale egg ned med 0,6 

prosentpoeng til 3,5 prosent. Andelen økologisk av totalt leverte egg har gått ned siden 2009. 

Tabell 33: Andel økologiske egg av totalt innveid egg, 2004, 2009-2012, i tonn 

Tonn 2004 2009 2010 2011 2012 

Endring 

siste år 

Totalt innveid 48 535 54 055 55 066 55 294         58 095  5,1 % 

Innveid økologiske 

egg 648 2 440 2 414 2 249          2 047  -9,0 % 

Andel økologiske egg 1,3 % 4,5 % 4,4 % 4,1 % 3,5 % 

 
Kilde: SLF for totalt innveide egg til listeførte pakkerier, og økologiske egg rapportert særskilt fra Nortura SA, Norgården 

AS (kjøpt opp av Prior BA i 2006), Cardinal Food Ski AS (tidligere Arne Magnussen AS), Jonas H. Meling A/S og Toten 

Eggpakkeri AS. 

5.3 Innveide mengder økologiske egg 

Produksjonen av økologiske egg økte kraftig i årene 2007-2009, men har de siste tre årene hatt 

nedgang. Produksjonen økte med 63 prosent i 2009, noe som hovedsakelig skyldtes sterkere satsing 

hos eggpakkeriene/grossistene Nortura og Arne Magnussen (nå Cardinal Foods Ski AS). I tillegg 

hadde to andre pakkerier startet med mottak av økologiske egg. Produksjonen har i de påfølgende 

årene blitt nedjustert av eggpakkeriene pga. ubalansen mellom tilførsler og salg. Salget og prosent-

andelen videresolgt som økologisk vare omtales nærmere i avsnitt 5.4. 
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Tabell 34: Totalt innveide økologiske egg, salg av økologisk pakkede egg i volum og i prosent av innveide mengder 

  

Innveid 

mengde (tonn) Prosent endring  

Solgt mengde 

(tonn) Prosent endring  

% solgt som  

økologiske egg 

2000 300  - 192 -  64 

2001 380 27 254 32 67 

2002 344 -10 283 11 82 

2003 448 30 358 26 80 

2004 648 45 388 9 60 

2005 573 -12 398 3 70 

2006 570 -1 490 23 86 

2007 1 038 82 797 63 77 

2008 1 493 44 1 092 37 73 

2009 2 440 63 1 271 16 52 

2010 2 414 -1 1 281 1 53 

2011 2 249 -7 1 205 -6 54 

2012 2 047 -9 1 471 22 72 

Kilde: Nortura SA, Norgården AS (kjøpt opp av Prior BA i 2006), Cardinal Foods Ski AS (endret navn fra Arne Magnussen 

AS i 2010), Jonas H. Meling A/S og Toten Eggpakkeri AS. 

5.4 Videresalg og anvendelse av økologiske egg 

Salget av økologisk merkede egg fulgte produksjonen relativt parallelt fra tidlig 2000-tallet. Det var 

sterk salgsvekst fra 2007-2009, men ikke like kraftig som veksten i produksjonen. Avstanden mellom 

produksjon og salg ble derfor økende, særlig ble avstanden stor i 2009. I 2010 stagnerte markedet og i 

2011 gikk salget ned med 6 prosent. I 2012 snudde situasjonen til vekst på 22 prosent i salget. 

Produksjonen fortsatte å synke på tredje året, og avstanden mellom produksjon og salg minket jf. 

Tabell 34 og Figur 25.  
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Figur 25: Utvikling i totalt innveide økologiske egg og solgte mengder økologisk merkede egg, samt prosentandel solgt 

som økologisk, 2000-2012 

Kilde: Nortura SA, Cardinal Foods Ski AS (tidligere Arne Magnussen AS), Jonas H. Meling A/S og Toten Eggpakkeri AS. 

Det har hele tiden vært en relativt høy andel av de økologiske eggene som har blitt solgt som 

økologisk merket vare sammenlignet med andre produksjoner. Prosentandelen har variert noe fra år til 

år, avhengig av hvor tett produksjonen og salget har fulgt hverandre. Etter en svært høy andel solgt 

med økologisk merking i 2006 (på 86 prosent), nådde andelen et foreløpig lavmål i 2009 (på 52 

prosent). Med synkende produksjon og økende salg har utnyttelsen gått opp igjen, og i 2012 ble 72 

prosent av alle økologiske egg fra pakkeriene merket og solgt som økologiske egg jf. Tabell 34.    

Andelen vil aldri bli 100 prosent, da det skjer en viss utsortering på størrelse og kvalitet. Anvendelses-

prosenten er høyere når man kun ser på økologiske egg str. M og L, da det er disse størrelsene som 

videreomsettes i forbrukerpakker. De tre pakkeriene som er størst på økologiske egg videresolgte til 

sammen 81 prosent av innveide økologiske egg av str. M og L som økologisk vare i 2012. Pakkeriene 

opplevde en sterkt økende utnyttelse av de økologiske eggene som økologisk vare i 2012, etter noen år 

med negativ utvikling rundt overskuddssituasjonen som toppet seg i 2009. De eggene som ikke selges 

med økologisk merking blir omsatt som egg fra frittgående høns.  

5.5 Markedsutvikling for økologiske egg 

Fra 2007-2009 var det flere aktører som satset på økologiske egg og etterspørselen økte. Etter noen års 

satsing opplevde flere aktørene, både store og små, sviktende omsetning eller lavere markedsvekst enn 

forventet fra 2009, og i sterkere grad i påfølgende år. For å tilpasse seg salget, har de gjort tiltak for å 

bremse produksjonen av økologiske egg noe. Flere produsenter med økologisk drift har blitt tatt ut av 

drift eller overført til konvensjonell drift, hovedsakelig i frittgående system. Det har vært en sterk 

vekst i salget av egg fra frittgående konvensjonell drift som trolig til en viss grad har gått på 

bekostning av markedet for økologiske egg de siste årene.  

Hovedtrenden i 2012 var at eggpakkeriene/grossistene hadde en god salgsvekst av økologiske egg, og 

som tidligere vist var det en salgsvekst på til sammen 22 prosent. Flere av aktørene hadde fått en bedre 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

To
n

n

Innveid mengde Solgt mengde Andel solgt som økologisk

%
 s

o
lg

t 
so

m
ø

ko
lo

gi
sk



Statens landbruksforvaltning 

 Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer i 2012 61 

balanse igjen mellom kjøp og salg av økologiske egg, og andelen av egg som omsettes som økologisk 

vare har som omtalt økt sterkt etter tre år med lav utnyttelse (litt over halvparten).  De tre største 

pakkeriene av økologiske egg ser optimistisk på utviklingen i salget av økologiske egg i 2013.  

Basert på informasjon fra pakkeriene går ca. 90 prosent av de økologiske eggene til dagligvarehandel 

og ca. 10 prosent til storhusholdning/industri i 2012. Se omtale av disse markedene i kapittel 9. Det 

har vært god salgsvekst i begge disse markedene. Salgsøkningen i dagligvarehandelen har, som omtalt 

i 9.1 vært på 17,5 prosent for økologiske egg. I følge en aktør skyldes økningen både økt interesse for 

økologiske varer hos forbrukerne, men også kampanjer i høst som har redusert prisene på egg. 

Aktøren er spent på om det vil bli en volumnedgang igjen når prisene evt. justeres opp igjen.   

Vingulmark er en ny aktør på markedet i 2012. Firmaet eies av tre produsenter med økologisk drift. 

De har ikke eget pakkeri, men leverer og får pakket eggene hos Cardinal Foods og kjøper eggene 

tilbake. Disse eggene omsettes i dagligvare, og noe til andre aktører, under eget merke Vingulmark på 

Østlandsområdet. 

Et av de mindre eggpakkerien/grossistene har startet produksjon av økologisk eggmasse. De hadde 

prøveproduksjon høsten 2011, og i 2012 har de hatt salgsproduksjon hele året. Produktet selges til et 

offentlig storkjøkken (Forsvaret), og dette vil de satse videre på i 2013.   

5.5.1 Måloppnåelse for økologiske egg 

Med forutsetninger om en utvikling lik den som har skjedd siden 2000 (lineær fremskriving) vil 

innveide mengder økologiske egg være på ca. 3 900 tonn i 2020, ca. 5,8 prosent av totale mengder 

egg. Dette er en økning i andel økologiske egg på 2,3 prosentpoeng fra nivået i 2012. Med forutset-

ning om lik salgsutvikling videre som fra perioden 2000-2012, vil avstanden igjen øke noe mellom 

tilførsler og salg da salgstakten er lavere enn produksjonstakten. Andelen av de økologiske eggene 

som merkes og selges som økologiske vil med en lineær fremskriving synke igjen og utgjøre 59 

prosent av innveide økologiske egg i 2020.  

Det har vært en sterk økning i salget av økologiske egg i 2012, og hvis denne positive trenden fort-

setter vil også prognoseringen ut fra en lineær fremskrivning i løpet av noen år ha en sterkere salgs-

takt. Produksjonen har de senere årene blitt dempet pga. lavt salg, og vil kunne økes på relativt kort tid 

hvis etterspørselen er der.    
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Figur 26: Utvikling i innveid mengde økologiske egg og solgte mengder økologiske egg i 2000-2012, samt anslag for 2013-

2020.  

Mer informasjon om beregningene finnes under avsnitt 12.4 
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6 Poteter, grønnsaker, frukt og bær 

Dette kapitlet presenterer markedet for norskproduserte og importerte økologiske poteter, grønnsaker, 

frukt og bær på engros- og produsentnivå. 

Hovedkonklusjonen for 2012 er at omsetningen for økologiske poteter, grønnsaker og frukt økte 

betydelig. Årsaker til økningen i det økologiske segmentet er blant annet kampanjer, herunder pris-

reduksjon, sortimentsstyring og produktutvikling. Sesongens norske produksjon var preget av for små 

avlinger i forhold til etterspørselen fra grossist.  

6.1 Stor omsetningsvekst av økologiske poteter, grønnsaker og frukt 

Hoveddistribusjonen av økologiske grønnsaksprodukter går gjennom fire grossister, Bama Gruppen 

AS, Coop Norge SA, ICA Norge AS og Øko-kompaniet AS. I tillegg til salg i dagligvarehandelen 

omsettes økologiske poteter, grønnsaker, frukt og bær gjennom salgskanaler som gårdssalg, markeder, 

abonnementer, restauranter, storhusholdning, arrangementer og lignende.  

Grossistene melder om økt salg av økologiske grønnsaker, poteter og frukt i 2012, og en omsetnings-

vekst på minst 30 prosent fra i fjor. Flere store varegrupper viste en fremgang, hvorav agurk hadde en 

kraftig økning. Gulrot hadde god vekst og er fortsatt den største økologiske grønnsakskulturen i 

volum. Kulturer som tomat, salat (en stor andel rapidsalat), løkvekster, blomkål, brokkoli og hodekål 

hadde alle en positiv utvikling. Av frukt økte både epler, banan og appelsin betydelig. Flere aktører 

melder om et godt salg av krydderurter, hvorav en stor andel er norskprodusert gjennom hele året. 

Økologiske frukt- og grønnsaksprodukter tilbys av de fleste butikkjedene, og kjedene opplever økt 

etterspørsel. Flere lavpriskjeder hadde også vekst. Salget av økologisk frukt og grønt til storkjøkken 

økte kraftig i 2012, men andelen økologiske produkter er fortsatt liten i forhold til dagligvare. 

6.2 Omsetningen av norskproduserte økologiske poteter, grønnsaker, frukt og bær 

Statens landbruksforvaltning startet våren 2012 med registrering av priser til produsent og mengder 

omsatt fra grossist. Dette ble gjort i samarbeid med de store grossistene og med Økern Torvhall, som 

var ansvarlig for innhenting av omsatte mengder. I prisberegningene blir produsentpris fra den enkelte 

grossist vektet opp mot innmeldte omsetningstall på samme måte som for konvensjonelle varer. 

Prisene blir presentert ukentlig på SLFs hjemmesider. I en oppstartsfase vil det alltid være utfordringer 

rundt forståelse av hva som skal rapporteres for de ulike kulturene, slik at pris- og mengde-

rapporteringene foreløpig kan ha visse svakheter. De gir likevel en god indikasjon på produktutvalg, 

produserte mengder, priser og periode for levering. SLF jobber videre med å forbedre innrap-

porteringen, slik at vi i årene fremover skal få en bedre oversikt over priser på og omsetning av norske 

økologiske poteter, grønnsaker, frukt og bær. 

I sesongen 2012/2013 ble det for første gang også innhentet informasjon om lagerbeholdninger av 

økologiske grønnsaker og poteter, som for konvensjonelle produkter. 

Innhentede opplysninger for omsetning og produsentpriser er vist i Tabell 35 og i flere figurer i dette 

avsnittet. Generelt var det noe variasjon mellom produkter i hvor mye av den totale omsetningen av et 

gitt produkt som var økologisk. Prisbildet varierte også mellom kulturer i 2012. Enkelte kulturer hadde 
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i stor grad faste priser og dermed små endringer gjennom sesongen, mens andre varierte betydelig 

mer. I tillegg varierte prispåslaget for den økologiske varianten av det enkelte produktet. 

Tabell 35: Omsetning og produsentpriser for norskproduserte økologiske poteter, grønnsaker og frukt i 2012  

Kulturer Omsetning 

økologisk
1
 

Omsetning 

konvensjonell
1
 

%-andel 

økologisk 

Pris 

økologisk
2
 

Pris        

konvensjonell
2
 

%-

påslag 

Potet 243 40 587 0,6 6,96 4,10 70 

Veksthusvarer             

Agurk 107 14 218 0,7 10,96 6,50 69 

Tomat 33 6 538 0,5 23,68 16,19 46 

Tomater, cherry 250 g, 1000 pk. 62 1 334 4,4 13,78 9,52 45 

Rapidsalat, 1000 stk. 1 108 2 790 28,4 7,30 6,95 5 

Frilandsvarer             

Kepaløk 35 9 123 0,4 11,94 6,53 83 

Rødløk 22 2 121 1,0 14,95 8,87 69 

Rødbeter 20 141 12,4 10,69 9,32 15 

Hvitkål 122 8 808 1,4 9,44 6,70 41 

Kålrot 222 10 508 2,1 10,21 6,32 62 

Gulrot 107 18 456 0,6 11,49 7,58 52 

Isbergsalat, 1000 stk. 81 10 102 0,8 10,78 7,50 44 

Frukt             

Epler 39 4 758 0,8 17,54 13,96 26 

Plommer
3
 20 598 3,2 

 

28,54 

 
Kilder: 1Økern Torghall, tonn, dersom ikke annet er oppgitt, 2 Statens landbruksforvaltning, registreringer startet i uke 21 

2012 for økologiske produkter ,3mangler økologisk produsentpris. 

Potet 

Poteter var den største enkeltkulturen målt i salgsvolum, når vi ser på norskproduserte økologiske 

kulturer. Dette var også tilfellet for totalsalget (inkludert import). Potetsesongen for den økologiske 

produksjonen ble generelt karakterisert som dårlig pga. værmessige forhold, noe som blant annet gikk 

utover kvalitet og omsatte mengder. En av de store norske aktørene hadde knapt norske økologiske 

poteter i omsetning. 

Prisen til produsent varierte gjennom sesongen, og den største omsetningen var i september og 

oktober, som vist i figuren under. 
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Figur 27: Utvikling i produsentpris og omsetning av økologiske poteter fra grossist i 2012.  

Grønnsaker  

For et flertall av grønnsaksslagene var andelen økologisk av totalomsetningen av det enkelte produktet 

meget liten (Tabell 35). Cherrytomater, plommer og kålrot utmerket seg med en litt høyere andel 

økologisk enn de fleste av produktene. Økologisk rødbete og rapidsalat utgjorde imidlertid begge en 

høy andel av det totale salget av hvert av disse produktene. Det er ikke overraskende, i og med at en 

stor del av produksjonen av rødbete og rapidsalat er dyrket økologisk, men selges også i det 

konvensjonelle markedet. 

 

Figur 28: Utvikling i produsentpris og omsetning av økologisk kålrot fra grossist 2012.  

Volummessig var kålrot den største norske økologiske grønnsakskulturen på friland i året som gikk og 

utgjorde to prosent av den totale kålrotomsetningen. Samtidig økte arealet med nesten 200 prosent i 

samme periode (Tabell 6). I veksthus utmerket økologiske rapidsalater seg med over en million 

omsatte hoder i 2012. 
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Det generelle inntrykket er at økologisk gulrot utgjør en høy andel av det totale norske gulrot-

markedet. Tabell 35 viser imidlertid at omsetningen av norsk økologisk gulrot fra produsent kun 

utgjorde 0,6 prosent av det totale salget av norske gulrøtter i 2012. I samme periode gikk arealet ned 

med hele 30 prosent (Tabell 6) Markedet flommet over av billig økologisk gulrot fra Nederland, 

spesielt om våren, men også utover i sesongen. Prisene var til dels lavere enn for norsk konvensjonell 

vare. 

 

Figur 29: Utvikling i produsentpris og omsetning av økologisk gulrot fra grossist 2012.  

Per 1. mars 2013 var det fortsatt noen økologiske grønnsaker igjen på lager, som løk, kål, kålrot og 

gulrot. 

Over litt tid vil det bli enklere å si noe om hvordan et normalår vil se ut og hvordan sesongsvingninger 

vil påvirke produksjonen.  

Frukt 

Av norske epler solgt gjennom grossist var andelen økologiske epler under en prosent i 2012. En del 

epler kunne ikke omsettes som økologiske i konsummarkedet, av årsaker som er nevnt under. I tillegg 

ble mye økologisk frukt solgt utenom fruktlagrene og grossister. Eplearealene økte med ti prosent i 

løpet av det siste året, men resultatene av denne økningen fremkommer ikke umiddelbart.  

Det er i hovedsak sortene aroma og discovery som blir brukt i økologiske eplefelt, hvor aroma naturlig 

får store epler, mens discovery ofte får små frukter. 2012 var et godt epleår i økologisk produksjon, 

men på grunn av endrede kvalitetskrav knyttet til størrelse ble det vanskelig å omsette alle eplene som 

økologiske og til en god pris. På grunn av kravet om en homogen størrelse, samt at grossistene ønsker 

et begrenset antall varelinjer, ble flere epler enn tidligere solgt som konvensjonell vare i 

konsummarkedet eller til annet bruk. Bonden oppnådde dermed en dårligere pris for de store og små 

størrelsene. De små økologiske eplene tilfredsstiller heller ikke kvalitetskravene til skolefrukt-

ordningen. Store epler, dvs. over 80 mm, kunne potensielt ha vært benyttet av storkjøkken, men så 

lenge råvareprisen til juiceproduksjon er relativt god var det mindre regningssvarende å levere til 

storhusholdning.   
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Noteringsprisen til produsent for epler i 2012 var stabil gjennom hele sesongen, mens omsetningen 

varierte og hadde sin topp i uke 39 (Figur 30). 

 

Figur 30:Utvikling i produsentpris og omsetning av økologiske epler fra grossist 2012.   

De fleste økologiske plommedyrkerne har tilhørighet i Hardanger, hvor antallet dyrkere med øko-

godkjenning har gått opp de siste par årene. På grunn av avlingssvikt i samme periode har leveransene 

likevel ikke økt i takt med forventningene. I året som gikk ble det omsatt 20 tonn plommer gjennom 

grossist og med større volumer vil også noteringsprisen bli registrert. 

Bær 

Det meste av økologiske jordbær, bringebær og blåbær selges direkte fra gård eller til butikker og 

mindre grossister. For økologiske bær har det vært vanskelig å få innpass i de store kjedene. Arealet 

som benyttes til jordbærproduksjon gikk kraftig ned i 2012, mens det var en liten økning for andre bær 

(Tabell 6) 

6.3 Kampanjer gir økt omsetning  

Årsaken til en økning i både volum og verdi tilskrives gode kampanjer og produktutvikling.  

Flere aktører hadde ulike kampanjer og satsinger for å øke salget av økologiske poteter, grønnsaker og 

frukt i 2012. Kampanjene rettet seg både mot konsummarkedet og mot storhusholdningsmarkedet. En 

stor dagligvarekjede hadde lik pris på økologisk og konvensjonell vare ut til forbruker. Kampanjen 

økte salget og viste at når prisen går ned, går salget opp.  

Omsetterne jobber stadig med å utvikle nye og bedre forbrukerpakninger som i større grad 

differensierer at produktet er økologisk, så også i 2012. Styringen av det økologiske sortimentet 

innenfor ulike kjeder har også gitt resultater i økt salg.  
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6.4 Fremtidsutsikter  

Det vil bli et større fokus på økologiske grønnsaker og frukt i enkelte av kjedene, regionalt tilpasset 

rundt de største byene. Grossistene mener det hadde vært potensial for å selge mer av disse produktene 

i 2012, dersom produksjonen hadde vært større.  

Fra å ha overproduksjon i Norge av flere økologiske grønnsaker, er det nå behov for å øke produk-

sjonen på grunn av stor etterspørsel i markedet. Det planlegges større volumer for de fleste grønnsaker 

og frukt i 2013. Dette kan bli en utfordring i lys av at arealene i bruk til viktige kulturer som potet, 

gulrot og jordbær gikk betydelig ned fra 2011 til 2012 (Tabell 4).  

 

Figur 31: Arealutvikling for økologiske poteter, grønnsaker, frukt og bær 2000-2012. 

Kilde: Debio, tall for 2012 per 31.12.2012, hentet ut av databasen 23.01.2013. Bearbeidet av SSB.  
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Tabell 36 viser en oversikt over forskjellene i sesongstart for utvalgte produkter sesongen 2012. Sen 

sesongstart og tidlig avslutning for økologiske frilandsgrønnsaker er fortsatt en stor utfordring for 

grossistene, som opplevde til dels lange perioder med underskudd på økologiske varer i fjor. Samtidig 

som den sene sesongstarten i Norge var krevende for grossistene var det vanskelig å få tak i gode 

importvarer. Stabile leveranser av et produkt er av stor betydning for å opprettholde salget. 

Økt tilgjengelighet må følges opp sammen med et fokus på prisforskjellene mellom økologiske og 

konvensjonelle grønnsaker og frukt, som er stor utenom kampanjer. Kjedene ønsker derfor å satse på 

økologiske varer som ikke er for kostbare i forhold til de konvensjonelle, fordi disse selger best. Det 

samme gjelder produkter som potet, gulrot og brokkoli, som relativt sett er rimelige produkter. 

For å øke omsetningen ytterligere jobbes det videre med sortimensstyring, produktutvikling og profi-

lering. Sortimentet blir i økende grad tilpasset kjedene, slik at også lavpriskjedene nå øker salget. Med 

økt interesse fra storhusholdningsmarkedet ser man et potensial i å utvide satsingen mot dette 

segmentet.  
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Tabell 36: Tid for sesongstart for økologiske versus konvensjonelle produksjoner i 20121 

Produkt 

Økologisk 

(startuke)
1
 

Konvensjonell 

(startuke) 

Målpris 

(startuke) 

Differanse oppstart 

(antall uker) 

Potet 29 23 26 -6 

Agurk 21 1 11 -20 

Tomat 21 16 20 -5 

Rapidsalat 21 1  -20 

Kepaløk 37 33 30 -4 

Rødbeter 35 30  -5 

Hvitkål 21 19 23 -2 

Blomkål 34 22 23 -12 

Kålrot 28 23  -5 

Gulrot 32 25 25 -7 

Isbergsalat 27 19 21 -8 

Epler 37 33 34 -4 

1Kilde: Statens landbruksforvaltning, notering startet i uke 21 2012.  

Økt omsetning av norske økologiske grønnsaker ser man for seg vil innebære en satsing særlig på 

rotgrønnsaker som gulrot og kålrot, samt potet, salater og urter. I tillegg er det behov for tomat og 

agurk i utvidet sesong. Lavpriskjedene er viktige for volumutviklingen av økologiske produkter. 

Dersom alle butikkene kunne tilby økologiske grønnsaker som gulrot, løk, tomat, agurk og salat, samt 

poteter ville man kunne oppnå en stor vekst i det økologiske segmentet. Utvalget i 

fullsortimentsbutikkene varierer også mye i dag. Om disse hadde hatt fullt utvalg ville det bidratt til 

økt tilgjengelighet. 

Fordi det har vært vanskelig å få innpass med økologiske bær i de store kjedene, ser man for seg at økt 

omsetning av bær til de store byene i større grad må skje lokalt ved hjelp av produsentmiljøer i bynære 

strøk. For å få opp produksjonen av økologiske bær er det et ønske om at profesjonelle konvensjonelle 

produsenter legger om noe av produksjonen sin til økologisk drift. Dette ble imidlertid vanskeliggjort 

fra 2012, da Mattilsynet vedtok å stramme inn sin tolkning av EU-regelverket når det gjaldt parallell-

produksjon av planter. Reglene hindrer produksjonen av like sorter i økologisk og konvensjonell 

produksjon på samme bruk, med mindre disse kan skilles fra hverandre visuelt. Dette er tilnærmet 

umulig for de fleste bærslag. 
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7 Pris til produsent for økologiske produkter 

Det gis en høyere pris til produsent for økologisk produsert variant innen de fleste produksjons-

områder. Prispåslaget varierer en god del mellom produksjonene, ut fra merkostnad ved økologisk 

drift og evt. ønske fra mottaks/foredlingsleddet om å stimulere til økologisk produksjon. 

Merprisen for økologiske produkter til produsent i ulike sektorer, og for ulike størrelser og kvaliteter, 

omtales i de forutgående kapitlene over ulike produksjoner. Tabellen nedenfor viser en sammenfatting 

av denne informasjonen og gir en omtrentlig oversikt over merprisen innen ulike produksjoner.   

Tabell 37: Gjennomsnittspriser til primærprodusent for ulike konvensjonelle og økologiske produkter og pristillegg for 

økologiske produksjoner i 2012, eller per 1. januar 2012, i kroner per kg (liter) 

 Konvensjonell Økologisk Pristillegg økologisk 

Mathvete
1
 2,73 3,53 0,80  

Bygg
2
 2,21 3,15 0,94  

Havre
2
 2,00 2,82 0,82 

Melk
3
 4,79 5,54 0,75 

Storfe
4 
 36,00 – 49,00  0,50-2,00

5 

Sau/lam
4
 25,00 – 50,00  0,50-3,00

6 

Gris til slakt 16,00 – 22,00  0,50 - 17,00
 

Egg
7
 15,84  25,84 10,00  

Potet
8
 4,10 6,96 2,86 

Gulrot
8
 7,58 11,49 3,91 

Eple
8
 13,96 17,54 3,58 

1Det er ikke benyttet avregnede priser for mathvete i tabellen, siden SLF ikke kan fremskaffe priser for mathvete uten spelt. 

Spelt har en høy pris og utgjør en relativt mye større andel av mathveten for økologisk enn for konvensjonelt. I tabellen er det 

derfor tatt utgangspunkt i vektet målpris for 2012-13 og FKAs pristillegg for økologisk mathvete.  
2 Basert på innrapporteringer fra kornkjøperne til SLF per 15.02.2013. 
3 Prisen på konvensjonell melk er gjennomsnittlig pris betalt fra Tine til Tines leverandører, denne prisen er tillagt tillegget 

som Tine betaler økologiske produsenter med leveranseavtale for å finne pris til produsent for økologisk melk. 
4 Det er en viss variasjon i produsentprisen mht kategori, kvalitet, vekt etc. 
5Nortura har et ”Øko-kvalitetstillegg" for utvalgte vekter og kvaliteter av ung okse, kvige og kastrat som får et ytterligere 

tillegg på kr 5,00. 
6Pristillegget for sau/lam er begrenset til ukene 1-9 hos Nortura. Pristillegget for lam utbetales for økologisk stjernelam. 
7Gjennomsnittspris til produsent fra de tre største markedsaktørene/eggpakkeriene, for egg str. M og L. For konvensjonell 

benyttes egg fra frittgående høner. 
8Gjennomsnittspris i 2012, kilde: SLF.  
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8 Import 

Tallmaterialet i dette kapitlet omfatter mengden økologiske varer som det er søkt om tollnedsettelse 

for i henhold til Forskrift 22. desember 2005 nr. 1723 om administrative tollnedsettelser for land-

bruksvarer (FAT). Kildene til disse dataene er hentet fra SLF og fra Tollmyndighetene. Generelt 

importeres det langt mer økologiske varer, herunder ulike mat- og drikkevarer som oljer, frukt og 

grønnsaker med mer, juicer, vin og øl med mer, innenfor ulike ordninger, både i forhold til RÅK
14

-

varer og andre landbruksvarer, men det skilles ikke spesifikt på konvensjonelt og økologisk i 

tollsystemet. I tillegg importeres det landbruksvarer der det ikke gis tollnedsettelser fordi det er lav 

eller ingen toll, eller det gis generelle tollnedsettelser i deler av året. Disse produktene skilles ikke fra 

konvensjonelle varer ved import. 

Norske økologiske produkter har den samme tollbeskyttelsen som konvensjonelle varer med noen 

unntak. Begge typer varer klassifiseres på de samme varenumre i Tolltariffen og har de samme toll-

satser. På bakgrunn av dette er det vanskelig å anslå hvor mye av den totale landbruksimporten som er 

økologiske varer. FAT åpner for tollnedsettelse for utvalgte økologiske produkter i § 14. Det kan 

innrømmes tollnedsettelse for ferdig bearbeidede økologiske safter, økologiske konservesvarer og 

økologisk barnemat dersom det ikke finnes tilstrekkelig norsk produksjon av tilsvarende varer. Disse 

varene skal tilfredsstille gjeldende regelverk og merking av økologiske landbruksvarer. Se også 

Bakgrunnsinformasjon – om import av økologiske landbruksvarer til Norge helt bakerst i denne 

rapporten. 

Importstatistikken i Tabell 38 viser tall for importert mengde økologiske varer der det er søkt om og 

innvilget tollnedsettelse i henhold til FAT § 14, for årene 2005 til 2011. Den totale importen av 

økologiske frukt, bær og grønnsaker, og konserver av disse var på 188,3 tonn i 2012. Dette er en 

reduksjon fra 2011 på 109 tonn, eller 36,7 prosent.  

Konserverte økologiske grønnsaker er den produktgruppen det har vært størst import av og det har 

vært noe importvekst også siste år. Importen av økologisk konserverte grønnsaker inneholder for en 

stor del import av økologiske linser på totalt 83,6 tonn. 

Import av barnemat er vanskelig å kvantifisere da barnemat kan importeres over to ulike tollregimer 

og foregår på mange ulike varenummer. Tallene representerer bare et bilde på importen, og kan ikke 

sies å gi det fullstendige bilde på import av økologisk barnemat. 

I tillegg til importerte mengder barnemat gjennom FAT importeres også store mengder økologisk 

barnemat innen vareomfanget gjennom RÅK. Disse tallene er vanskelig å kvantifisere da statistikken 

ikke skiller mellom import av økologisk eller konvensjonell barnemat. Hvis en ser på aktører som vi 

vet importerer bl.a. økologisk barnemat, kan vi estimere en årlig import på ca. 700 tonn. Sammen-

lignet med 2011 økte importen gjort av disse aktørene med 200 tonn i 2012. Dette kan indikere at 

import av økologisk barnemat gjort på RÅK-varenumre øker betraktelig sammenlignet med tidligere 

år. 

______ 

14 Råvarepriskompensasjon 
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Tabell 38: Importert mengde økologiske varer som det er søkt tollnedsettelse på innenfor FAT i 2006-2012, og endring 

siste året, kg. Sortert etter størst produktgruppe i 2012 

Produktgrupper 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Endring 

siste året 

Økologisk konserves 

(grønnsaker) 5 756 7 993 11 097 4 627 52 905 97 628 

 

 

98 895 1 267 

Økologisk konserves 

(frukt og bær) 943 1 185 2 753 8 183 46 956 48 661 

 

 

44 214 -4 447 

Økologiske 

grønnsakssafter 55 107 46 816 39 640 18 968 29 730 38 010 

 

19 657 -18 353 

Økologisk barnemat 54 835 91 491 94 654 56 765 86 558 91 827 

 

14 987 -76 840 

Annen økologisk 

frukt/bær juice/saft 21 590 22 095 9 376 10 870 6 397 12 860 

 

7 643 -5 217 

Økologisk 

konserves, agurker i 

eddik 1 750 3 985 4 350 3 244 3 924 8 309 

 

 

2 910 -5 399 

Økologisk 

eplesaft/juice 15 112 1 800 2 385 2 287 0 0 

 

0 0 

SUM 155 093 175 365 164 255 104 944 226 470 297 295 188 306 -108 989 

Kilde: SLF, TVINN 

 

 

Figur 32: Utvikling i importert mengde av økologiske varer det er søkt tollnedsettelse på, 2006-2012 

Kilde: SLF, TVINN. 
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Tabell 39 viser ordinære og nedsatte tollsatser for de ulike økologiske produktgruppene i 2012. 

Tabell 39: Ordinære og nedsatte tollsatser for økologiske varer som det er søkt om tollnedsettelse på i 2012, kroner per kg 

Produktgruppe 2012 Ordinær tollsats 

Økologisk konserverte grønnsaker 1,40 - 10,00 etter deklarasjon 11,77 - 34,92 

Økologisk konserverte agurker i eddik 5,00 12,92 

Økologisk konserverte frukt og bær
1
 1,00-4,00 8,34 - 34,92 

Økologisk barnemat Maks. 15,00 etter deklarasjon 34,92 

Økologiske grønnsakssafter 0,00 - 15,00 27,20 

Økologisk eplesaft/juice 15,00 27,20 

Annen økologisk frukt/bær juice/saft 0,34 - 15,00 etter deklarasjon 14,62 - 27,20 

Kilde: SLF, Tolltariffen 2012. 
1Kategorien konservert frukt og bær er i all hovedsak fruktblandinger i barnematmarkedet. 
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9 Omsetning i forbrukermarkeder 

9.1 Økt omsetning av økologiske matvarer i dagligvarehandelen 

I dette kapitlet presenteres omsetningen av økologiske varer
15

 i dagligvarehandelen. Statistikken er 

basert på data fra Nielsen, og er kvalitetssjekket og vasket av Nielsen. Det ble gjort et skifte i datasett 

fra 1. halvår 2009. For å vise salgsutviklingen over tid, har SLF valgt å legge til det gamle datasettet 

frem til og med 2. halvår 2008. Det gamle datasettet er ikke offisielle tall fra Nielsen. Data for 2012 er 

bearbeidet etter en ny metode, og på desimalnivå kan derfor dataene avvike fra dataene ved bruk av 

tidligere metode. 

Salgsstatistikken fra Nielsen omfatter alle varer som er eksplisitt registrert eller merket som økologisk 

i dagligvarehandelens systemer for koding av produkter. Det vil kunne forekomme at noen mindre 

leverandører ikke markerer sine produkter fullstendig i disse databasene, men som fremdeles selger 

produktene sine i dagligvarehandelen. Det er dermed en viss underrapportering av økologiske varer i 

omsetningsstatikken for dagligvarehandelen. Omsetningsstatistikken fra dagligvarehandelen kan 

dessverre ikke skille på opprinnelse for land, grunnet mangelfullt datagrunnlag som har sin årsak i 

svakheter i strekkodesystemene.   

 

Figur 33: Omsetning av økologiske matvarer i verdi (mill. kroner) i dagligvarehandelen, per kalenderår 2006-2012  

Kilde: Nielsen 

Ved beregning av økologiske varers andel av totalsalget blir økologiske varer kun sammenliknet med 

tilsvarende produktgrupper for det totale salget. Da tabellene kun viser forholdstallet mellom 

størrelsen på omsetning av økologiske varer og totalen innen varegruppene i 2012, vil for eksempel 

______ 

15 Med økologiske varer menes varer produsert med økologiske produksjonsmetoder og med godkjent økologisk merking.  
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prosentandel økologiske varer innen en varegruppe synke, til tross for reell vekst, hvis totalen for 

varegruppen vokser enda sterkere.  

Verdimessig fortsatte omsetningen å stige i 2012, og var 17 prosent høyere enn den var i 2011. Størst 

salgsvekst var det i ferdigmiddager, som hadde mer enn dobbelt så stort salg som i 2011. Alle grupper 

opplevde positiv vekst i 2012, utenom gruppen kaffe og te, der nedgangen var i underkant av 20 

prosent. Økologiske soya- og rismelkprodukter var den gruppen som utgjorde størst andel av totalsalg 

i egen gruppe, med en andel på i underkant av 60 prosent.  Andel økologisk matvarer av total 

omsetning av matvarer var 1,2 prosent. 

Tabell 40: Omsetning av økologiske varer i dagligvarehandelen, 2010-2012, rangert etter verdi. Mill. kroner 

Produktgruppe 2010 2011 2012 

Endring siste 

år, prosent 

Andel 

økologisk 

Meieriprodukter 227,9 253,5 257,3  1,5  1,7  

Grønnsaker 164,5 181,6 211,3  16,4  2,2  

Barnemat 69,7 106,7 140,4  31,6  23,2  

Kornprodukter og bakervarer 121,4 112,0 117,5 4,9 0,9  

Egg 79,2 87,3 102,6  17,5  5,3  

Frukt, bær og nøtter 41,8 44,4 63,1  42,1  0,8  

Kjøtt 22,0 23,6 56,7  140,3  0,3  

Krydder og tilbehør 31,2 33,9 46,2  36,2  1,4  

Kaffe og te 42,9 48,6 39,3  - 19,2  1,3  

Soya- og rismelk 50,0 46,0 47,0  2,1 59,1 

Drikkevarer 14,4 16,8 22,7  35,4  0,1  

Søte pålegg 11,6 12,6 20,6  63,4  1,6  

Matfett og oljer 13,8 15,3 17,6  14,9  0,9  

Snacks, godteri og desserter 7,9 10,7 14,4  34,3  0,2  

Middager 6,6 5,3 12,6  136,9  0,3  

Fisk 4,2 4,6 5,7  24,7  0,3  

Totalt økologiske matvarer 909,3 1002,8 1 174,9  17,2  1,2  

Hygiene  0,5 0,8 2,5  213,1  0,1  

Annet ikke-mat 

  

 0,7  

 

0,0  

Sum alle økologiske varer 909,8 1003,6  1 177,4  17,3  1,1  

Kilde: Nielsen 

9.1.1 En nærmere titt på omsetningen av økologiske matvarer 

I dette avsnittet sees det nærmere på noen varegrupper som er av stor betydning ut fra omsetnings-

størrelse og/eller som er viktige for norsk landbruk. Sammenlignet med 2011 har det vært en økt 

omsetning i verdi i alle disse gruppene, jf. Figur 35. 
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Figur 34: Kategorienes andel av totalomsetningen av økologiske varer (i verdi) i dagligvarehandelen i 2012 

Kilde: Nielsen 

 

Figur 35: Utvikling i omsetning i verdi av produktkategorier som er viktige for norsk landbruk. 2006-2012 

Kilde: Nielsen 
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barnemat utgjorde 23 prosent av totalt salg av barnemat i 2012. 
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9.1.1.2 Større salgsandel for økologiske egg 

Det ble omsatt økologiske egg for over 102,6 mill. kroner i 2012. Det var en omsetningsvekst på 17,5 

prosent fra 2011. Det er en god vekst i salg av økologiske egg, og omsetningen har økt hvert eneste år 

siden 2006, jf. Figur 35. Allikevel er produksjon av økologiske egg høyere enn salg av økologiske 

egg, jf. avsnitt 5.4 Andelen solgte økologiske egg av totalt salg av egg var på 5,3 prosent. Det er en 

svak økning fra de siste to årene. 

9.1.1.3 Økologiske meierivarer har fremdeles størst salg 

Økologiske meieriprodukter er den enkeltgruppen med størst økologisk omsetning, og har en andel av 

markedet for økologiske matvarer på 23 prosent. Denne gruppen har mistet andeler fra året før, da de 

hadde en andel på 25 prosent. 

Økologisk melk, herunder både økologisk lettmelk, skummetmelk og kefir, utgjør den største andelen 

av omsetningen innenfor økologiske meierivarer. Disse varene utgjør nesten 60 prosent av totalt 

økologisk salg av meieriprodukter. Salget av økologisk melk vokste i 2012, men ikke like mye som 

det hadde gjort i 2011. Surmelksalget gikk litt ned, men andelen solgt økologisk surmelk av totalt 

surmelksalg økte med 0,4 prosent sammenlignet med året før.  

Økologisk lettrømme har en stor andel av markedet for rømme, men i 2012 gikk salget tilbake med 

elleve prosent. Dette medførte at den økologiske rømmen gikk fra å ha en andel av totalmarkedet for 

rømme på ti prosent i 2011 til i underkant av ni prosent i 2012. Årsaken kan være knyttet til sterkere 

konkurranse fra konvensjonelle produkter, som følge av fokus på produktutvikling i 2012. Smørkrisen 

bidro til økt salg av økologisk smør i 2011, og salget fortsatte å vokse med 37,5 prosent i 2012.  

Tabell 41: Omsetning av økologiske meierivarer1 i dagligvarehandelen, 2010-2012. Mill. kroner 

  2010 2011 2012 Andel økologisk 

Melk              118,2               145,9               151,0  2,7 % 

Surmelk                71,6                 93,6                 93,5  11,4 % 

Søtmelk                46,6                 52,3                 57,5  1,2 % 

Rømme                67,0                 69,4                 61,5  8,7 % 

Ost                32,1                 28,3                 34,6  0,5 % 

Smør                   3,3                    5,6                7,7  1,7 % 

Yoghurt                   6,7                   3,6                    2,4 0,01 % 

Totalt              227,3              252,8              257,3 1,7 % 

Kilde: Nielsen 
1 Dataene er ikke inkl. soya- og rismelkprodukter 

Salget av økologisk ost økte med 22 prosent i 2012, men andel solgt økologisk ost av totalt salg av ost 

er fremdeles lavt, og ligger på under en prosent. Økologisk yoghurt basert på kumelk utgjør en 

marginal andel av totalt salg av yoghurt, og salget er stadig avtakende. Økologisk soyayoghurt er 

derimot større, og det ble solgt økologisk soyayoghurt for ni mill. kroner.  
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9.1.1.4 Distribusjon og salg av økologisk lettmelk 

Høsten 2012 gjorde SLF en bestilling til Nielsen om å undersøke distribusjonsgrad og salgsandeler for 

økologisk lettmelk. Skal regjeringens mål om 15 prosent produksjon og omsetning nås, er det 

nødvendig å få til jevn vekst i salg av økologisk melk og kjøtt. Det produseres 54 mill. liter økologisk 

melk. Melkeproduksjonen er med det den desidert største økologiske volumproduksjonen. Men kun 20 

mill. liter melk omsettes som økologisk vare. Salget av økologisk søtmelk er spesielt lavt i Norge 

sammenliknet med våre naboland, men også sammenliknet med andre produktgrupper som egg og 

gulrøtter. Vi har valgt å se nærmere på lettmelk fordi det er den mest foretrukne søtmelkvarianten med 

et forbruk på ca. 40 liter per nordmann per år. En økning fra dagens salgsandel for økologisk lettmelk 

på 1,3 prosent til for eksempel ti prosent ville bety en økning på ca. 18 mill. liter melk. Det volumet er 

tilgjengelig i dag og vil bety en bedre balanse og bedre vilkår for produsenter som vurderer omlegging 

til økologisk melkeproduksjon. 

SLF vil gjennom denne Nielsen-undersøkelsen øke kunnskapen om variasjoner i salget av økologisk 

lettmelk 

 i forskjellige regioner 

 forskjeller i salget i byer og andre områder 

 forskjeller i salget i forskjellige butikktyper (bredsortiments- og lavprisbutikker)  

 ”Topp ti” butikker fordelt på regioner, byer og andre områder og bredsortiments- og 

lavprisbutikker 

 

Rapporten fra Nielsen tar for seg distribusjonsgrad og salgsandeler for økologisk lettmelk i Norge 

totalt, fordelt på by og andre områder, fordelt på regioner og på butikktype. 
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Når man observerer Norge som en helhet kan man se at det har vært en negativ utvikling i distribusjon 

av økologisk lettmelk fra 2007 til 2011, jf. Figur 36. Det var nedgang i distribusjonsgraden i både byer 

og i andre områder, men nedgangen var ikke like stor i byer som i andre områder. Det kan også 

observeres at salgsandelen til økologisk lettmelk har falt i perioden. Det vil si at andelen økologisk 

lettmelk gikk ned i de butikkene som fremdeles hadde dette i sortimentet i 2011, sammenlignet med de 

butikkene som hadde dette i sortimentet i 2007. Salgsandelen er uavhengig av distribusjonsgraden, 

men distribusjonsgraden kan påvirkes av salgsandelen. Økte salgsandeler kan bidra til at flere butikker 

ønsker å ta inn økologisk lettmelk i vareutvalget.  

Definisjoner 

Regionene (Regioninndelingen til Nielsen): 

- Oslo 

- Østre Østland: Oppland, Hedmark, Akershus, Østfold 

- Vestre Østland: Telemark, Buskerud, Vestfold, Aust-Agder, Vest-Agder 

- Vestlandet: Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane 

- Midt-Norge: Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag 

- Nord-Norge: Nordland, Troms, Finnmark  

Følgende kommuner er definert som by per region: 

- Oslo: Kun Oslo utgjør denne regionen 

- Østre Østland: Bærum, Fredrikstad og Lillehammer 

- Vestre Østland: Kristiansand, Drammen og Skien 

- Vestlandet: Bergen og Stavanger 

- Midt-Norge: Trondheim og Ålesund 

- Nord-Norge: Tromsø og Bodø 

 

Distribusjonsgrad: Hvor stor andel av butikkene som selger økologisk lettmelk. Denne er 

vektet etter butikkens omsetning. 

Salgsandel: Gjennomsnittlig prosentandel av solgt økologisk lettmelk av totalt 

lettmelksalg fra butikker som selger økologisk lettmelk. Hvis en butikk ikke har økologisk 

melk i hylla, inkluderes ikke deres salg av lettmelk i totalt salg. 
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Figur 36: Utvikling i distribusjonsgrad og salgsandel for hele Norge, 2007 og 2011 

Kilde: Nielsen 

Salgsandelen til økologisk lettmelk var i 2011 på nesten to prosent. Andelen var 2,9 prosent i byer 

(som til sammen dekker 35 prosent av totalbefolkningen i Norge) og 1,1 prosent i andre områder (65 

prosent av totalbefolkningen), jf. Figur 37. Denne forskjellen i salgsandeler er noe som observeres i 

alle deler av Norge. Differansen mellom distribusjonsgrad i by og andre områder er størst i Nord-

Norge, mens det på Østlandet ikke observeres like stor forskjell i distribusjonsgrad i by og andre 

områder. Men felles for alle regionene er at både distribusjonsgrad og salgsandeler er høyere i byene. 

 

Figur 37: Distribusjonsgrad og salgsandel for økologisk lettmelk i 2011 

Kilde: Nilsen 
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Oslo er byen med best distribusjonsgrad og også høyest økologisk salgsandel, men når man observerer 

resten av Norge er det ikke nødvendigvis de områdene med best distribusjonsgrad som har høyest 

økologisk salgsandel. Blant byer er det byer i Midt-Norge som har nest best distribusjonsgrad og også 

nest best salgsandel. Tredje beste salgsandel er imidlertid i Nord-Norge som også har byene med 

gjennomsnittlig lavest distribusjonsgrad i Norge.  

 

Blant andre områder har Østre Østland høyest salgsandel, men har kun nest best distribusjon, etterfulgt 

av Midt-Norge som har tredje best distribusjonsgrad. Vestre Østland har best distribusjon i andre 

områder, men har tredje best salgsandel blant andre områder. 

 

Figur 38: Salgsandeler per region og for Norge totalt fordelt på by og andre områder og på bredsortiments- og 

lavprisbutikker i 2011 

Kilde: Nielsen 

I Figur 38 presenteres salgsandeler fordelt på type butikk, region og by eller andre områder. Vi ser ut 

ifra figuren at bredsortimentbutikkene i byer har høyest salgsandel i alle regioner utenom i Nord-

Norge. I Nord-Norge er det lavprisbutikker i by som har høyest salgsandel. Butikkene som har lavest 

salgsandeler er lavprisbutikkene som ligger i andre områder enn i byer. Det er derimot ikke slik at de 

butikkene som har høyest salgsandel faller inn under de butikktypene eller områdene som generelt har 

høyest salgsandel, jf. Figur 39. 
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Figur 39: Salgsandeler "Topp ti"-butikker per region og for Norge totalt, fordelt på by og andre områder, og på 

bredsortiments- og lavprisbutikker i 2011 

Kilde: Nielsen 

For å få en idé om potensialet for salg av økologisk melk, og hvor og hvem som lykkes best, ba vi 

Nielsen om å plukke ut ”Topp ti”-butikker med hensyn til salgsandel etter samme inndeling. 40 

butikker per region er grunnlagsmaterialet, 220 butikker totalt inkludert Oslo med 20 butikker. Ca. 100 

av disse butikkene har et salgssnitt på ca. ni prosent eller mer for økologisk lettmelk. ”Lavpris by” er 

den butikktypen som har høyest salgsandel i fire av seks regioner, jf. Figur 39. Disse regionene er 

Oslo, Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge. Dernest kommer ”Lavpris, andre områder” som har 

høyest salgsandel i Østre Østland og Midt-Norge. For bredsortiment er det kun to områder som har 

relativt høye ”Topp ti” salgsandeler, det gjelder andre områder i Østre Østland og Oslo.  

Basert på de dataene som fremkommer for økologisk lettmelk i Nielsens rapport, har SLF gjort noen 

grove overslag for fordeling av konsumet av økologisk lettmelk i Norge, jf Tabell 42. Basert på at 

gjennomsnittlig forbruk av lettmelk i Norge er 40 liter per person
16

, og forutsetningen om at dette er 

jevnt fordelt over hele landet, har vi beregnet hvor mye økologisk lettmelk som er omsatt per region 

og per person i hver region. Det gjennomsnittlige forbruket av lettmelk er multiplisert med 

distribusjonsgraden og salgsandelen for de enkelte områdene for å beregne et forbruk av økologisk 

lettmelk per person. Forutsetningen om jevn fordeling av lettmelkforbruk i hele landet, og 

forutsetningene som ligger til grunn for beregningene av distribusjonsgrad og salgsandeler, gjør at 

estimatene i tabellen nedenfor er heftet med usikkerhet, og må brukes mer som veiledende materiale. 

Beregningene viser blant annet at konsumet er klart høyest per person i Oslo og at byområder i Midt-

Norge har nest høyest konsum per innbygger. Om lag 40 prosent av den økologiske lettmelken som 

omsettes er solgt i Oslo. Tabellen viser generelt at byområder, unntatt Vestre Østland, har relativt sett 

høyere forbruk av økologisk lettmelk enn befolkningsgrunnlaget skulle tilsi. Vestlandet utenom 

______ 

16 Kilde: www.melk.no 
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Bergen og Stavanger peker seg ut som et område som har relativt liten andel av totalkonsumet av 

økologisk melk med kun 3,1 prosent, siden samme region har over 13 prosent av befolkningen. 

Undersøkelsen bekreftet hypotesen om at det meste av økologisk lettmelk selges i bredsortiments-

butikker i store byer. Samtidig viste ”Topp ti”-undersøkelsen en annen og interessant tendens. De 

beste butikkene er dominert av lavpriskjeder, og dette er uavhengig av landsdel. Omtrent 100 butikker 

har salgsandeler som er mer enn sju ganger så høye som gjennomsnittet for landet. Det kan tyde på at 

prioriteringer i hver enkelt butikk har mye å si for salgsandeler av økologisk lettmelk, og trolig mer 

enn regionale forskjeller i holdninger til kjøp av økologisk mat. 

 

Tabell 42: Estimat av forbruk av økologisk lettmelk basert på forutsetningen om et jevnt forbruk av lettmelk over hele 

landet på 40 liter per person per år. 

  

Folke-

tall, 

1 000 

Distri-

busjons-

grad 

Salgs-

andel 

Øko-

lettmelk, 

l/person 

per år  

Øko-

lettmelk 

omsatt, 

1 000 l 

Regional 

andel av 

økolettmelk-

konsumet 

Andel av 

folketall i 

Norge 

Østre 

Østland 

By 220 79 % 2,0 % 0,63 138 5,4 % 4,4 % 

Andre 

områder 1 009 60 % 1,4 % 0,33 337 13,1 % 20,0 % 

Vestre 

Østland 

By 204 73 % 1,4 % 0,41 83 3,2 % 4,0 % 

Andre 

områder 763 63 % 1,1 % 0,28 211 8,2 % 15,1 % 

Vest-

landet 

By 398 77 % 2,1 % 0,65 258 10,0 % 7,9 % 

Andre 

områder 661 38 % 0,8 % 0,12 80 3,1 % 13,1 % 

Midt-

Norge 

By 205 87 % 3,3 % 1,14 234 9,1 % 4,1 % 

Andre 

områder 493 52 % 1,3 % 0,27 132 5,1 % 9,8 % 

Nord-

Norge 

By 119 72 % 2,6 % 0,75 89 3,5 % 2,4 % 

Andre 

områder 356 27 % 0,6 % 0,06 23 0,9 % 7,0 % 

Oslo By 623 90 % 4,4 % 1,59 988 38,4 % 12,3 % 

 

Sum 5 051 

   

2 573 100 % 100 % 

 

Viktige funn fra undersøkelsen: 

 Ca. 40 prosent av all økologisk lettmelk i Norge konsumeres i Oslo, selv om Oslo kun har ca. 

tolv prosent av befolkningen.  

 Hver osloborger drikker i gjennomsnitt ca. 1,5 liter økologisk lettmelk per år. Dette er sju 

ganger mer enn snittet for innbyggere utenfor våre definerte byområder, som i gjennomsnitt 

kun drikker ett glass (to dl) økologisk lettmelk per år.  

 Prioriteringer i hver enkelt butikk kan ha mye å si for salgsandeler av økologisk lettmelk, og 

trolig mer enn regionale forskjeller i holdninger til kjøp av økologisk mat. 
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  ”Topp ti”-undersøkelsen, jf. Figur 39, viser at det ikke kun er butikker i Oslo som har høy 

økologisk salgsandel, men at det finnes butikker med høy salgsandel over hele Norge. 

Gjennomsnittet for ”topp ti”-butikker ligger på ca. ni prosent eller mer i flere regioner i Norge. 

9.1.1.5 Høy andel økologisk gryn 

Etter en kraftig vekst i salg av økologiske kornprodukter og bakervarer, sank veksten i 2011. I 2012 

var det igjen vekst i markedet, med en økt omsetning fra 2011 på fem prosent. Omsetning av 

økologiske kornprodukter og bakervarer utgjør i underkant av en prosent av total omsetning av 

kornprodukter og bakervarer. Innenfor gryn har derimot økologiske produkter en andel på 11,3 

prosent.  

Kategorien andre kornprodukter og cerealer har hatt en positiv omsetningsvekst de siste tre årene, og i 

2012 var veksten på i underkant av ti prosent. En stor andel av denne omsetningen kommer fra frø og 

kjerner. 

 

Tabell 43: Omsetning av økologiske kornprodukter og bakervarer i dagligvarehandelen, 2010-2012. Mill. kroner 

  2010 2011 2012 Andel økologisk 

Brød (ferskt, tørt, frosset)                54,4                 39,4                 39,5  0,5 % 

Andre kornprodukter og cerealer                25,5                 33,4                 36,6  5,7 % 

Gryn                11,7                 11,1                 12,5  11,3 % 

Pasta og middagstilbehør                10,2                 11,0                 12,1  0,9 % 

Kjeks og kaker                   2,1                    1,3                    7,3  0,3 % 

Mel                   6,9                    7,2                    7,1  0,9 % 

Ris og risprodukter                10,7                    8,6                    2,4  0,7 % 

Totalt              121,4               112,0               117,5  0,9 % 

Kilde: Nielsen. 
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Figur 40: Utvikling i omsetning av økologiske varer i verdi for brød, mel og segmentet andre kornvarer, 2006-2012 per 

kalenderår 

Kilde: Nielsen 

9.1.1.6 Stor økning i salg av økologisk svinekjøtt 

Økologiske kjøttvarer utgjør kun 0,3 prosent av omsetningen av kjøttvarer i dagligvarehandelen. I 

2012 ble det omsatt økologiske kjøttvarer for 56,7 mill. kroner. Dette er en økning fra 2011 på 140 

prosent. Den største gruppen er økologisk svinekjøtt som har hatt en økning fra under en mill. kroner i 

omsetning i 2011, til over 20 mill. kroner i omsetning i 2012. Dette kan delvis skyldes at det tidligere 

år har vært økologiske produkter som ikke har vært kodet som økologisk i strekkoden. Økologiske 

karbonader, kjøttboller og pølser har også opplevd høy salgsvekst, og det ble omsatt varer under denne 

kategorien for nesten ti mill. kroner. Selv om det har vært vekst i alle kategorier under kjøttvarer 

utgjør likevel økologiske kjøttvarer kun 4,8 prosent av total omsetning av økologiske matvarer.  

Andelen økologiske varer av salget av kjøttvarer er lav. Med unntak av økologisk innmat, som har en 

andel av markedet for salg av innmat på nesten fem prosent, utgjør økologiske kjøttvarer under en 

prosent av salget av kjøttvarer i dagligvarehandelen. Økologisk pålegg har en salgsandel av totalt 

påleggssalg som er tilnærmet lik null. Økologisk sau og lam har også en lav salgsandel på kun 0,1 

prosent.  
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Tabell 44: Omsetning av økologiske kjøttslag i dagligvarehandelen 2010-2012. Mill. kroner 

  2010 2011 2012 

Andel 

økologisk 

Svin
1
 0,8 0,5 20,2 0,7 % 

Karbonader, kjøttboller og pølser 1,2 1,6 9,9 0,3 % 

Storfe 7,5 7,6 9,3 0,7 % 

Fjørkre 4,5 5,9 7,7 0,3 % 

Kjøttdeiger og farser 2,6 2,9 4,1 0,2 % 

Spekemat 1,9 1,8 3,1 0,2 % 

Sau og lam 1,9 0,8 1,2 0,1 % 

Pålegg 1,7 2,4 1,2 0,0 % 

Innmat 

  

0,1 4,8 % 

Totalt 22,0 23,6 56,7 0,3 % 

Kilde: Nielsen 
1 I 2010 og 2011 var det enkelte økologiske produkter som ikke var kodet som økologiske produkter i strekkoden. 

 

Figur 41: Utvikling i omsetning av økologisk kjøtt av storfe, fjørfe, sau og lam og svin i verdi, 2006-2012  per kalenderår 

Kilde: Nielsen 

Det har vært en svak vekst i salg av alle kjøttslag. Økologisk svinekjøttsalg skiller seg ut ved å ha en 

mye større salgsvekst enn de andre kjøttslagene. Fra 2011 til 2012 var det en kraftig økning i dette 

salget. Salget av økologisk storfe har samme periode økt med 22 prosent, mens salget av økologisk 

fjørfe og økologisk sau og lam har økt med henholdsvis 30,5 prosent og 50 prosent. Sistnevnte har 

ikke hatt en høy salgsvekst målt i verdi, men på grunn av det lave salget utgjør en liten økning i salget 

stor prosentvis vekst.  
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9.1.1.7 Omsetning av økologiske grønnsaker for over 200 mill. kroner 

Omsetningen av økologiske grønnsaker og poteter oversteg 200 mill. kroner i 2012, dette til tross for 

at det var nedgang i salget av rotvekster, som er den største gruppen innen økologiske grønnsaker. 

Produktene som utgjør størst andel av rotvekster er økologiske gulrøtter. Omsetningsveksten var på 16 

prosent for økologiske grønnsaker og poteter totalt, og veksten var høyest for hermetiske grønnsaker, 

som økte omsetningen med 76 prosent.  

Tabell 45: Omsetning av økologiske grønnsaker i dagligvarehandelen, 2010-2012. Mill. kroner 

  2010 2011 2012 

Andel 

økologisk 

Rotvekster 51,3 57,8 50,9 6,3 % 

Grønnsaksfrukter 27,3 32,6 44,2 1,5 % 

Hermetiske grønnsaker 21,5 23,2 41,0 3,4 % 

Urter friske 14,9 16,7 17,6 11,3 % 

Salat- og bladgrønnsaker 17,5 15,8 17,3 1,6 % 

Kålvekster 9,9 11,6 15,6 2,0 % 

Poteter 11,3 11,5 11,4 0,9 % 

Løk- og purrevekster 7,1 8,4 8,6 1,2 % 

Andre grønnsaker 1,4 1,8 2,2 0,6 % 

Pate/postei 0,8 1,0 1,4 8,6 % 

Dypfryste grønnsaker/poteter og kjøtterstatninger 0,6 0,4 0,6 0,1 % 

Erter og bønner 1,0 0,6 0,5 5,0 % 

Totalt 164,5 181,6 211,3 2,2 % 

Kilde: Nielsen 

Totalt utgjør økologiske grønnsaker og poteter 2,2 prosent av salget av grønnsaker og poteter. 

Gruppen med størst andel økologiske varer av totalt salg er gruppen friske urter. Salg av økologiske 

friske urter utgjør 11,3 prosent av salget av friske urter.  

Salg av både økologiske rotvekster og poteter har sunket i 2012. Nedgangen i salget av poteter er ikke 

like stor som nedgangen i salget av rotvekster. Mens andel solgte økologiske poteter av totalt salg av 

poteter er uendret fra 2011 på 0,9 prosent, er andelen økologiske gulrøtter gått ned fra 7,6 prosent til 

6,3 prosent. Økologiske salat- og bladvekster har hatt en svak økning i salget i 2012, men andelen 

økologiske er, som i 2011, kun på 1,6 prosent. 

 



Statens landbruksforvaltning 

 Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer i 2012 89 

 

Figur 42: Utvikling i omsetning av økologiske varer av rotvekster, poteter og salat- og bladgrønnsaker, 2006-2012 per 

kalenderår 

Kilde: Nielsen 

9.1.1.8 Stort salg av økologiske bananer og epler 

I 2012 ble det omsatt frukt, bær og nøtter for en verdi av 63 mill. kroner. Dette er en økning på 42 

prosent fra 2011. Av den omsatte verdien utgjør økologiske bananer nesten 30 prosent. Økologiske 

frukt, bær og nøtter utgjør i underkant av en prosent av totalt salg av frukt, bær og nøtter.  

 

Figur 43: Omsetning av økologisk frukt, bær og nøtter fordelt på kulturer, 2012.  

Kilde: Nielsen 
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9.1.2 Salg av økologiske matvarer på fylkesvis fordeling 

Målt i verdi er det i Oslo og Akershus det omsettes mest økologiske varer. Dette kommer i stor grad 

av at dette er de fylkene med flest innbyggere. 

9.1.2.1 Grønnsaker, frukt, bær og nøtter 

 

Størst omsetning av grønnsaker finner man i Oslo og Akershus, hvor det også er flest innbyggere. Det 

er imidlertid også her man finner størst andel omsatt økologiske grønnsaker av totalt salg av grønn-

saker. I Vestfold er det også stort fokus på økologiske grønnsaker. Andel av solgte økologiske 

grønnsaker er i Vestfold nesten like høyt som Akershus. Til tross for at det er et stort sprik mellom 

hvor mye som omsettes av økologiske grønnsaker i Oslo, som er fylket med størst omsetning, og 

Finnmark, som har minst omsetning, er det ikke stort sprik i andel økologisk av solgte grønnsaker. I 

alle fylkene er mellom 1,5-3,5 prosent av grønnsakene som selges økologiske. 

I markedet for økologisk salg av frukt, bær og nøtter ser man samme mønster som i markedet for 

grønnsaker. Oslo og Akershus har størst omsetning og høyeste andeler solgte økologiske varer av 

totalt salg i samme gruppe. Innen salg av frukt, bær og nøtter ser man imidlertid at spriket i andel 

økologisk salg av total salget er mindre. Der ligger andelen på 0,5-1,3 prosent. 
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Figur 44: Omsetning av grønnsaker og frukt, bær og nøtter i mill. kroner, og andel av totalt salg av grønnsaker og frukt, 

bær og nøtter som er økologiske varer. 

Kilde: Nielsen 
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Tabell 46: Omsetning av økologiske gulrøtter, grønnsaker, epler og frukt, bær og nøtter i mill. kroner. Andel gulrøtter av 

solgte økologiske grønnsaker og andel epler av solgte økologisk frukt, bær og nøtter, i prosent.  

 

Økologiske 

gulrøtter 

Økologiske 

 grønnsaker 

Andel øko. 

gulrøtter 

Økologiske 

epler 

Økologisk 

frukt, bær 

og nøtter 

Andel øko. 

epler 

Østfold 2,1  8,6  24,8 0,8  2,3  33,5 

Akershus 6,8  30,2  22,5 2,8  8,2  34,1 

Oslo 10,5  40,9  25,6 4,6  12,2  37,4 

Hedmark 1,8  7,8  22,6 0,5  1,9  28,4 

Oppland 2,4  8,2  28,7 0,8  2,1  35,5 

Buskerud 3,4  12,5  27,4 1,1  2,7  40,5 

Vestfold 3,1  13,7  22,8 1,1  3,6  30,6 

Telemark 1,7  7,3  23,5 0,7  1,9  36,0 

Aust-Agder 1,0  4,2  24,9 0,4  1,1  32,6 

Vest-Agder 1,0  5,1  18,9 0,5  1,9  24,6 

Rogaland 2,2  12,1  18,1 1,1  5,4  19,6 

Hordaland 4,6  17,7  26,0 1,3  5,8  22,3 

Sogn & Fjordane 0,7  3,1  22,2 0,2  1,1  20,3 

Møre og Romsdal 1,7  7,7  22,0 0,6  2,4  25,9 

Sør-Trøndelag 1,9  11,3  16,4 0,4  4,1  10,3 

Nord -Trøndelag 0,7  4,2  16,4 0,2  1,4  16,7 

Nordland 1,3  8,0  16,1 0,3  2,2  14,4 

Troms 1,4  6,8  20,3 0,4  2,4  15,4 

Finnmark 0,4  1,9  21,5 0,1  0,5  19,0 

Totalt 48,6  211,3  23,0 17,7  63,1  28,1 

Kilde: Nielsen 

 

Gulrøtter og epler er de to kulturene av grønnsaker og frukt hvor de økologiske variantene har hatt 

godt salg. I Norge omsettes totalt økologiske gulrøtter for nesten 50 mill. kroner, og økologiske epler 

for 18 mill. kroner. Dette utgjør en andel av salget av økologiske grønnsaker og økologisk frukt på 

henholdsvis 23 og 28 prosent. Oppland og Hordaland er de fylkene hvor økologisk gulrot utgjør størst 

andel av salg av økologiske grønnsaker, mens det i Sør- og Nord-Trøndelag og Nordland utgjør lavest 

andel av salget av økologiske grønnsaker. Salget av økologiske epler er jevnere fordelt utover fylkene 

enn salget av økologiske gulrøtter. Målt i verdi selges mest økologiske epler i Oslo og Akershus, mens 

resten av salget av økologiske epler i Norge er jevnt fordelt utover de øvrige fylkene. Andel solgte 

økologiske epler av totalt salg av økologisk frukt, bær og nøtter er høyest på Østlandet og Sørlandet, 

og er lavest i Midt- og Nord-Norge. 
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9.1.2.2 Brød og barnemat 

  
Det selges økologisk brød for i underkant av 40 mill. kroner, og størsteparten av dette salget er i Oslo 

og Akershus. I underkant av halvparten av det økologiske brødet som omsettes selges i Oslo og 

Akershus. I Vest-Agder er salget ikke like stort målt i verdi, men der selges det omtrent like stor andel 

økologisk brød som det gjør i Oslo og Akershus. 

 

En stor andel av barnematen som selges i Norge er økologisk. I alle fylker ligger andelen økologisk på 

rundt 20-25 prosent, med unntak av Oslo som har en andel på 28 prosent. Utenom Oslo og Akershus 

selges mye økologisk barnemat i Rogaland og Hordaland, som til sammen har et salg på i underkant 

av 30 mill. kroner. 
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Figur 45: Omsetning av brød (ferskt, tørt og frosset) og barnemat i mill. kr og andel økologisk av totalt salg av brød og 

barnemat 

Kilde: Nielsen 
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9.1.2.3 Storfe og egg 
 

 
Salget av økologisk storfe utgjør kun 0,7 prosent av totalt salg av storfekjøtt, og er på totalt 

9,3 mill. kroner. Oslo er fylket med høyest omsetning av økologisk storfe, mens registrert salg 

i dagligvarebutikker i Finnmark er på drøye 5 000 kroner, og utgjør tilnærmet lik null prosent 

av salget av storfe. 

 
Økologisk egg har hatt høy salgsvekst de siste årene. 43 prosent av omsetningen av økologiske egg 

skjer i Oslo og Akershus. I Oslo er en mye høyere andel av solgte egg økologisk enn i resten av landet, 

men det er generelt en god andel av solgte egg som er økologisk. Nord-Trøndelag har lavest andel, 

med en andel på i underkant av to prosent. 

9.1.3 Salg av økologiske matvarer fordelt på segment 

I dette avsnittet har vi sett på hvordan omsetning av økologiske matgrupper fordeler seg på butikk-

segmentene bredsortiment, lavpriskjeder og nærbutikker. Matgruppene vi ser på er meieriprodukter, 

grønnsaker, barnemat, kornprodukter og bakervarer, egg, frukt, bær og nøtter og kjøtt. Vi har også sett 

på hvordan det totale salget av økologiske matvarer fordeler seg på de forskjellige butikksegmentene. 

 

I totalt salg av økologiske matvarer er det bredsortimentbutikkene som har størst andel av salget på 49 

prosent. Dette er kun noe høyere enn lavpriskjedene som har en andel på 46 prosent. Nærbutikkene 

omsetter ikke mye økologiske produkter sammenlignet med bredsortimentbutikkene og lavpris-

kjedene. Kun fem prosent av salget av økologiske produkter i dagligvarehandelen skjedde gjennom 

nærbutikker. 
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Figur 46: Omsetning av storfe og egg i mill. kr og andel økologisk av totalt salg av storfe og egg 

Kilde: Nielsen 



Statens landbruksforvaltning 

 

94 Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer i 2012 

 

Figur 47: Omsetning av økologiske matvarer fordelt på butikksegmenter, prosentvis fordeling i 2012 

Kilde: Nielsen 

Bredsortimentbutikkene selger mest økologisk mat, målt i verdi, i gruppene kjøtt, grønnsaker, frukt, 

bær og nøtter og kornprodukter. Hele 89 prosent av det økologiske kjøttet som selges i dagligvare-

handelen selges gjennom bredsortimentbutikker. Lavpriskjedene har størst andel av salget innen 

meieriprodukter, barnemat og egg, på henholdsvis 56, 62 og 53 prosent. Nærbutikkene har en andel av 

salget i alle kategorier på rundt fem prosent, med unntak av salg av kjøtt hvor andelen kun er på en 

prosent. 

9.2 Salgskanaler utenom dagligvare 

I det følgende presenteres omsetningen i salgskanaler utenom dagligvare, dvs. storhusholdning, 

Bondens marked, abonnement
17

, bakeri og helsekostbutikker med spesialbutikker. For første gang har 

SLF fått tilgang til estimert omsetningstall fra de tre helsekostkjedene som dekker markedet i Norge. 

Dette omtales til slutt i dette kapittelet.    

Samlet utgjør omsetning fra disse salgskanaler omtrent 26 prosent av det totale markedet for 

økologiske produkter i Norge, og er viktige salgskanaler for mange produsenter med foredlede 

produkter eller råvare av god kvalitet.  

  

______ 

17 Abonnement på økologiske produkter innebærer som regel at en kunde kan abonnerer på en kasse med økologiske 

produkter som blir levert på døra på regelmessig basis. Innholdet i kassen blir som oftest definert av leverandøren og/eller at 

kunden kan velge mellom ulike typer av kasser, evt at kunden bestiller produkter fra en liste på en hjemmeside.    
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Tabell 47: Salgskanaler utenom dagligvare samlet oversikt fra 2010 til 2012, mill. kroner 

  

2010 

 

2011 2012 

Endring siste 

år, mill. kr. 

Endring siste 

år, prosent 

Bondens marked 

 

4,5 

 

5,2 7,4 2,2 41,0 

Abonnement 

 

27,7 25,9 25,9 0,0 0,0 

Bakerier 

  

89,1 91,1 97,9 6,8 7,4 

Storhusholdning, grossistledd 79,0 82,9 95,8 12,9 15,6 

Spesialbutikker 
* 

  

29,4 36,9 44,0 7,1 19,2 

Sum  

  

229,7 

 

242,0 271,0 29,0 12,0 

Helsekost minus 7 spesialbutikker
* 

 

  

    135,0  

  Sum andre salgskanaler registrert av 

SLF 

  

 406,0 

  
Kilde: Opplysninger fra aktørene.  

Tabell 47 viser at salgskanalene Bondens marked, abonnement, bakerier, storhusholdninger og 

spesialbutikker samlet har hatt en vekst på tolv prosent fra 2011 til 2012.  Bondens marked hadde i 

2012 den relativt største veksten med 41 prosent. Den største nominelle veksten var det for 

storhusholdning hvor vi har registret en økning på ca. 13 mill. kroner, eller en vekst på 15,6 prosent. 

9.2.1 Fokus på økologisk mat i offentlig storhusholdning 

Det totale storhusholdningmarkedet i Norge er et relativt stort marked med en innkjøpsverdi på 20,1 

mrd. kroner i 2011, en vekst på seks prosent fra 2010
18

. I 2009 fordelte markedet seg med 64 prosent 

på hotell og restaurant, 25 prosent på kantine/catering og 11 prosent på institusjoner.
19

   

I LMDs handlingsplan ”Økonomisk, agronomisk – økologisk!” (januar 2009) blir økt forbruk av 

økologiske produkter i offentlige storhusholdninger trukket frem som en viktig strategi for å nå målet 

om 15 prosent forbruk av økologiske matvarer. Satsing på storhusholdning blir også vektlagt i Meld. 

St. 9. Landbruks- og matpolitikken ”Velkommen til bords” hvor det blant annet står; ”Det offentlige 

har anledning til å øke etterspørselen etter økologisk mat ved å legge inn preferanser om dette i 

forbindelse med offentlige anbud om mat, jf. Statens landbruksforvaltning som er et eksempel på 

statlig virksomhet med økologisk kantinedrift”.     

SLF har innvilget en rekke prosjekter som er rettet mot økt forbruk av økologisk mat i offentlige 

storhusholdninger. Prosjektene er omtalt på SLFs nettbaserte oversikt over prosjekter hvor storhus-

holdning er en egen kategori: www.slf.dep.no
20

.  

 

______ 

18 http://flesland-markedsinfo.no/storhusholdningsmarkedet-2012-og-2013  

19 Flesland, ”Storhusholdningsmarkedet 2010/2011 og 2011/2012” 

20 Nettbasert oversikt over prosjekter med tema økologiske mat i storhusholdning, støttet av SLF: 

https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/okologisk-landbruk/okologiske-prosjekter/storhusholdning  

http://www.slf.dep.no/
http://flesland-markedsinfo.no/storhusholdningsmarkedet-2012-og-2013
https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/okologisk-landbruk/okologiske-prosjekter/storhusholdning
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Økologisk mat i offentlige anskaffelser - Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)  

 

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) fikk på oppdrag fra Statens landbruksforvaltning 

etablert et prosjekt om økologisk mat i offentlige anskaffelser i 2010 som ble avsluttet i 

2012. I prosjektet har det vært løpende kontakt med myndigheter, innkjøpsansvarlige og 

markedsaktører. 

Det ble tidlig i prosjektet klart at det ikke er aktuelt med en lovendring for å pålegge 

offentlige virksomheter å kjøpe inn minimumsandeler med økologisk mat, og etter 

avklaring med Landbruks- og matdepartementet (LMD) kan det heller ikke utarbeides 

instruks til statlige virksomheter.   

Difi har imidlertid avklart at det er juridisk mulig etter gjeldende regelverk om offentlige 

anskaffelser å stille krav om økologisk mat. Det å stille krav om økologisk mat er å anse 

som et miljøkrav, jf. begrunnelser som fremgår i Stortingsmeldinger, handlingsplaner og 

styringsdokumenter fra LMD, samt EUs forordninger og handlingsplan for økologisk 

produksjon og forbruk. 

Lov om offentlige anskaffelser § 6 setter krav til at statlige, kommunale og 

fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige organer under planleggingen av den 

enkelte anskaffelse skal ta hensyn til miljømessige konsekvenser av anskaffelsen. Forskrift 

om offentlige anskaffelser sier at det skal så langt det er mulig stilles konkrete miljøkrav til 

det som skal anskaffes. Ved å etterspørre økologisk mat overholder offentlige innkjøpere 

regelverkets krav.  På denne bakgrunn er det i prosjektet utviklet veiledningsdokumenter 

for miljøvennlige og sosialt ansvarlige anskaffelser av mat og serveringstjenester i 

offentlig sektor publisert på www.ankaffelser.no : ”Mat - Anbefalte krav og kriterier”, 

”Serveringstjenester - Anbefalte krav og kriterier” og  ”Bakgrunnsrapport” – I rapporten er 

det en gjennomgang av relevante miljøaspekter som begrunner utvalget i krav og kriterier, 

samt en innføring i temaet økologisk mat. 

Erfaringer fra prosjektet og aktuelle veiledere er publisert på www.anskaffelser.no     

 

http://www.ankaffelser.no/
http://www.anskaffelser.no/tema/miljo/dokumenter/krav-og-kriterier-for-mat-og-serveringstjenester
http://www.anskaffelser.no/tema/miljo/dokumenter/krav-og-kriterier-for-mat-og-serveringstjenester
http://www.anskaffelser.no/tema/miljo/dokumenter/krav-og-kriterier-for-mat-og-serveringstjenester
http://www.anskaffelser.no/
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9.2.1.1 Serveringsbedrifter med Debio-godkjenning 

I de to følgende avsnittene gis det en oversikt over utviklingen i antall Debio-godkjente storhus-

holdningsvirksomheter fordelt på hovedkategorier som hotell, restaurant og kantine, samt utviklingen i 

omsetning av økologiske produkter i verdi gjennom storhusholdninger i Norge. 

Tabell 48 viser utvikling i antall serveringsbedrifter som er godkjent av Debio. Antallet har økt sterkt 

fra et lavt nivå i 2005, til 132 serveringsbedrifter i 2012. Den kraftige veksten skyldes blant annet at 

hotellkjedene Choice
21

 og Scandic
22

 har meldt inn mange enkelthoteller i Debio. Det er registrert 90 

hoteller i 2012, og av disse er det bare at par som ikke er en del av en større hotellkjede. 

Tabell 48: Utvikling i antall serveringsbedrifter med Debio-godkjenning fordelt på ulike kategorier i 2005-2012 

Kategori/År 2005 2006 2007 2008 

 

 

 

2009 

 

 

 

2010 

 

 

 

2011 

 

 

 

2012 

 

Endring siste 

år,  

antall 

Hotell 1 4 16 87 90 89 93 90 -3 

Kafé/restaurant/catering 3 4 6 18 16 19 15 16 1 

Off . kantine 4 5 9 11 20 23 20 23 3 

Privat kantine 0 0 1 2 1 3 3 3 - 

Sum storhusholdninger 8 13 32 118 127 134 131 132 1 

Kilde: Debios database per 31.12. hvert år, utskrift 19.02.2013.  

Oppgang i offentlige kantiner forklares med en økning på 3 stk. i Rogaland som hadde flest offentlig 

godkjente kantiner både i 2012 og 2010 med 6 stk. Forsvaret er den offentlige institusjonen med flest 

Debio-godkjente storhusholdningskjøkken. Restauranter med Debio-godkjenning finnes stort sett i 

våre tre største byer, omtrent like mange i hver. Man kan imidlertid forvente at det blir en økning i 

antall storhusholdninger med Debio-godkjenning fordi det i 2012 er etablert en serveringsmerke-

ordning (se egen tekstboks).   

  

______ 

21 Choice og økologisk mat: http://www.choicehotels.no/chs/choice/no/miljo/okologisk-frokost/  

22 Scandic og økologisk mat: http://www.scandichotels.no/settings/Sidfot/About-us-Container-/Ansvarlig-

samfunn/Vart-miljoarbeid/Miljovennlige-hotell/Okologisk-mat/   

http://www.choicehotels.no/chs/choice/no/miljo/okologisk-frokost/
http://www.scandichotels.no/settings/Sidfot/About-us-Container-/Ansvarlig-samfunn/Vart-miljoarbeid/Miljovennlige-hotell/Okologisk-mat
http://www.scandichotels.no/settings/Sidfot/About-us-Container-/Ansvarlig-samfunn/Vart-miljoarbeid/Miljovennlige-hotell/Okologisk-mat
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Gull, sølv og bronse - Debios serveringsmerker – tyngde til økologissatsingen 

Alle spisesteder som ønsker å markedsføre økologisk mat, kan synliggjøre sin satsing ved 

hjelp av Debios serveringsmerker. Ordningen begynte i 2012 og interesserte spisesteder 

(restauranter, cafèer, kantiner, storhusholdninger) kan registrer spisestedet på 

www.debio.no, så tar Debio kontakt for videre oppfølging.  

For å ta i bruk serveringsmerkene må spisestedet kunne dokumentere innkjøpene for de tre 

siste månedene. Gull-, sølv- og bronsemerkingen representerer de tre ulike nivåene det er 

mulig å legge seg på.  

Gull: Minst 90 prosent av innkjøpssummen for mat består av godkjente økologiske prod. 

Sølv: Minst 50 prosent av innkjøpssummen for mat består av godkjente økologiske prod. 

Bronse: Minst 15 prosent av innkjøpssummen for mat består av økologiske produkter. 

Alternativt kan 15 ulike økologiske produkter brukes til enhver tid. 

Det er også mulig å avgrense godkjenningen til å gjelde spesifikke måltidsgrupper. Det vil 

si at for eksempel hoteller som satser på en økologisk frokostservering, kan gå inn for å 

oppnå en gullsertifisering for bare dette måltidet. Serveringsmerkene kan vises frem i døra, 

på menyen, på hjemmesidene og brukes i den generelle profileringen og markedsføringen 

av spisestedet. 

 
 

 

http://www.debio.no/
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9.2.1.2 Grossistsalg av økologisk mat til storhusholdninger 

2009 var det første året SLF samlet inn opplysninger om storhusholdningsmarkedet. Da hentet vi 

opplysninger fra storhusholdningsgrossister som også leverte økologisk mat. I 2010 fikk vi i tillegg 

samlet opplyninger fra større foredlingsaktører som Tine, Bama og egg-grossister og vi har fått et mer 

dekkende bilde av omsetningen av økologiske produkter til storhusholdning.  

Tabell 49: Verdi av økologiske produkter til storhusholdning fra grossister og leverandører i 2011 og 2012, mill. kroner 

  2011 2012 

Endring siste 

år, mill. kr. 

Endring siste 

år, % 

Meierivarer 37,4 42,0 4,6 12,5 

Drikkevarer 14,4 15,2 0,8 13 

Tørrvarer ink egg 14,2 17,2 3,0 4 

Diverse 16,8 21,2 4,4 2 

Sum 82,9 95,8 12,9 15,6 

Kilder: ASKO, Alma , Servicegrossistene, TINE, Norganic, egg-grossister, Kolonihagen Frogner, Eugene Johansen samt 

Bama og Øko-kompaniet.  

 

Tabell 49 viser hvordan omsetningen i storhusholdningsmarkedet fordelte seg på ulike kategorier. 

Storhusholdningsmarkedet er et relativt stort marked for økologisk mat med en grossistverdi på 95,8 

mill. kroner. Tabellen viser også at omsetning av økologiske produkter gjennom storhusholdning har 

vokst med 15,6 prosent fra 2011 til 2012. Meieriprodukter er den klart største enkeltkategori og utgjør 

ca. 45 prosent av omsetningen til storhusholdning som SLF har registrert.  
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9.2.2 Bakervarer utenom dagligvare 

En god del av omsetningen av økologiske bakervarer foregår utenom dagligvaremarkedet, gjennom 

egne og andres bakeri/kafé-utsalg. ”Godt Brød”
 23

 baker kun økologisk bakverk og har eksistert i 

femten år. ”Den Gode Baker”
24

 har kun økologisk bakverk, stort sett basert på speltmel og omsetter 

mye direkte til helsekostbutikker. Kolonihagen
25

, som også driver en abonnementsordning og en 

restaurant, startet eget bakeri i 2007. 

I 2012 har disse tre bakeriene omsatt økologiske produkter for 97,9 mill. kroner utenom dagligvare, 

hovedsakelig i egne kaféutsalg, men også til helsekostforretninger og andre kaféer. Det er en økning 

på 6,3 mill. kroner eller 6,8 prosent fra 2011.  

______ 

23 Godt brøds hjemmeside: www.bakeverksted.no 

24 Den Gode Baker AS:  http://www.dengodebaker.no/    

25 Kolonihagen bakeri: http://www.kolonihagen.no/?aid=9076978 

Nofima og ØQ 

Matforskningsinstituttet Nofima er tildelt en koordinerende rolle for det offentliges satsing 

på storhusholdning. Målgrupper er blant annet foredlings- og serveringsbedrifter og Nofima 

har et eget Økologiprogram
1 
som skal ivareta satsingen.   

Den koordinerende rollen innebærer samarbeid med foregangsfylke Oslo og Akershus og 

Østfold (ØQ)
2
, DIFI, de andre Foregangsfylkene, Bioforsk, Matmerk, FMLA, Oikos med 

flere. Kontakt mot handelen og distributører og generell kunnskapsspredning er essensielt. 

Nofima har i første omgang prioritert barnehager/SFO og kantiner.   

Høsten 2012 arrangerte Nofima, Difi og Foregangsfylke for økt forbruk av økologisk mat i 

Oslo, Akershus og Østfold en landsdekkende seminarserie hvor målgruppen var offentlige 

og private storhusholdninger. Det ble arrangert tolv regionale seminarer med i alt 280 

deltagere, for det meste innkjøpssjefer, kantineledere og kjøkkensjefer. Det er etablert et 

nettverk av veiledere som kan bistå kjøkkener som ønsker veileding og plan for omlegging 

av kjøkken.  

Foregangsfylke for økt forbruk av økologisk mat i Oslo, Akershus, ØQ satser spesielt på å 

øke forbruket av økologisk mat gjennom offentlige storhusholdninger i Oslo, Akershus og 

Østfold. ØQ har som mål å bidra til at 15 prosent eller mer av all mat som forbrukes i 

offentlige og private storkjøkken skal være økologisk i Oslo, Akershus og Østfold innen 

2020. På veien mot dette målet gis kurs til storkjøkken som ønsker veiledning og 

kompetanseheving i omleggingsperioden. 

1
”Økologiprogrammet”, www.nofima.no. 

2
www.øq.no 

 

 

 

http://www.bakeverksted.no/
http://www.dengodebaker.no/
http://www.kolonihagen.no/?aid=9076978
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Tabell 50: Omsetning fra bakeriutsalg og bakervarer utenom dagligvare 2009-2012, mill. kroner 

 

2009 2010 2011 2012 

Endring siste 

år,  mill. kr  

Endring siste 

år, prosent 

Sum 85 89,1 91,6 97,9 6,3 6,8 

Kilde: Opplyninger fra Godt Brød, Den gode baker og Kolonihagen. 

9.2.3 Direktesalg 

Det er flere grunner til at direktesalg av økologiske produkter kan være interessant både for bonden og 

forbrukeren. En del produsenter har en allsidig produksjon, men for små volumer til at de får avtaler 

med grossister. For disse produsentene kan gårdssalg, abonnementsalg, salg på markeder eller direkte 

til butikker og restauranter være viktige alternative omsetningskanaler. I tillegg til direkte kontakt med 

kunden kan bonden oppnå en god pris på produktene. Forbrukeren setter pris på å få kontakt med 

produsenten, og handle ferske produkter. Direktesalg kan imidlertid være tidkrevende og det kan være 

vanskelig å få omsatt større volum.  

I det følgende presenteres omsetningen for salg av økologiske produkter på Bondens marked og 

abonnementssalg. Andre direkte salgskanaler, som for eksempel gårdssalg, salg til restauranter og 

arrangementer er det ikke registrert omsetning for. Omfanget av det totale salget av økologiske 

produkter gjennom direktesalg er derfor større enn det som vises i denne rapporten.    

9.2.3.1 Bondens marked 

Det er i 2012 registrert en meget god utvikling for omsetning av økologiske produkter gjennom 

Bondens marked. Omsetningen av økologiske produkter utgjorde 7,4 mill kroner i 2012. Omsetnings-

veksten var på over 40 prosent for økologiske produkter. Trondheim har hatt en kraftig vekst de to 

siste åra og det omsettes for mer enn 2 mill. kroner fra dette markedet alene. I 2012 var Trondheim for 

første gang større enn Bondens marked i Oslo når det gjelder omsetningsverdi av økologiske 

produkter. I gjennomsnitt omsetter hver økobod for 158 000 kroner per år i Trondheim, noe som er 71 

prosent høyere enn nest beste marked som er Oslo. Trondheim er det eneste markedet hvor 

omsetningen av økologiske produkter er høyere enn 20 prosent, og snittet for landet er 18 prosent, som 

er en økning fra 14 prosent i 2011. 

Bondens marked har opplevd årlig vekst siden oppstart i 2003. Den generelle utviklingen for Bondens 

marked er en vekst på landsbasis på ca. 20 prosent både i 2011 og i 2012 til ca. 41,3 mill. kroner i 

2012.  Det er særlig salget i de tre største byene som øker. Salget har økt med over 40 prosent både i 

2011 og 2012. Øvrige markeder har derimot negativ vekst i 2012, som naturlig nok kan forklares med 

at flere selgere trekkes til de store byene der omsetningen er høyere.    

I løpet av 2012 ble ”Mathallen” på Vulkan i Oslo etablert
26

. I begynnelsen av mars 2012 ble det 

arrangert ”Forsmak” på Mathallen med 47 deltagere fra Bondens marked, hvor 15 av disse var 

produsenter av økologiske varer. ”Forsmak” ble av pressen omtalt som en stor suksess med 35 000 

besøkende over to dager. Matstreif ble arrangert høsten 2012 med 21 boder som solgte økologiske 

produkter og disse stod for 30 prosent av omsetningen gjennom Bondens marked.    

______ 

26 Mathallen: http://www.vulkanoslo.no/default.aspx?menu=50  

http://www.vulkanoslo.no/default.aspx?menu=50
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Tabell 51: Omsetning på Bondens marked (BM) totalt og økologisk 2010-2012, mill. kroner 

  2010 2011 2012   

  

Totalt 

BM  

Herav 

økologisk 

Totalt 

BM 

Herav 

økologisk 

Totalt 

BM 

Herav 

økologisk 

Øko. i 

prosent av  

BM, 2012 

Oslo, Bergen og Trondheim 16, 3 2,5 16,4 3,3 22,8 4,7 21 

Øvrige markeder (inkludert 

Forsmak og Matstreif) 13,2 2 20,1 1,9 18,5 3,3 14 

Sum BM Norge 29,6 4,5 36,5 5,2 41,3 7,4 18 

Kilde: Opplysninger fra Bondens markeds sekretariat og markedsledere lokalt  

9.2.3.2 Abonnement 

SLF har registret omsetningen av økologiske produkter gjennom ”abonnement” fra følgende bedrifter 

i 2011 og 2012; ”Kolonihagen”
27

 i Oslo/ Akershus, ”Alm Østre” på Hedmark, ”Håpet økologisk” i 

Rogaland, ”Finnegarden” i Hordaland, ”Grønnmat” i Agder, og ”Økomat Innherred” i Trøndelag og 

Nordland. Det har kommet flere aktører som tilbyr abonnement på økologiske produkter de siste par 

årene, men de nevnte dekker det meste av salgsverdien som denne salgsformen representerer.   

Antallet abonnenter fra disse varierer fra 150 til mer enn 1000 stk. Omsetningen var i 2011 og 2012 på 

25,9 mill. kroner totalt, og gjør dette til en viktig kanal for omsetning av økologiske produkter. Alle 

ordningene selger i utstrakt grad ferskvarer fra lokale leverandører, særlig i frukt- og grøntsesongen.   

Tabell 52: Salg av økologiske produkter gjennom abonnementsordninger i Norge, 2006 til 2010 

 Antall abonnements-

ordninger  

Antall  

Abonnenter 

Omsetning 

 mill. kroner  

2006 5 2 000 19,5 

2007 5 3 300 25,2 

2008 7 3 990 30,0 

2009 5 3 400 27,8 

2010 6 2 760 27,7 

2011 6 2 645 25,9 

2012 6 2 580 25,9 

Kilde: Opplysninger fra abonnementsbedriftene.   

Etter en vekstperiode i tidsrommet 2006 til 2008, falt antall abonnenter for fjerde år på rad til 2 580 

stk. i 2012, en nedgang på 2,5 prosent fra 2011. 

______ 

27 http://kolonihagenabonnement.no/   

http://kolonihagenabonnement.no/
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9.2.4 Helsekostkjeder og spesialbutikker  

Helsekostbutikkene
28

 i Norge domineres av de tre kjedene H-Naturkost AS med ca. 50 utsalg, Sunkost 

AS med ca. 120 utsalg, og Life Scandinavia AS med ca. 130 utsalg. Til sammen har disse tre kjedene 

omtrent 300 utsalg i 2012. Det er stor variasjon i produktsammensetningen hos butikkene tilknyttet de 

ulike kjedene og dermed andel matvarer og økologiske produkter. Noen av disse butikkene har et 

særlig stort utvalg av mat og for sju av disse butikkene har SLF gjort egne registreringer. De omtales 

som spesialbutikker til slutt i kapittelet.    

SLF omtalte helsekostsektoren for første gang i rapport om produksjon og omsetning av økologiske 

produkter for 1. halvår 2011. De tre kjedene anslo at økologiske varer, hvorav mat- og drikkevarer var 

største varegruppe, utgjorde mellom 10 og 15 prosent av total omsetning.  

For 2012 har SLF fått tall for omsetningen fra alle tre kjeder. To av tre kjeder har også gitt utfyllende 

opplysninger om hvordan de betrakter utviklingen og betydningen av salg av økologisk mat og drikke 

gjennom deres utsalg. I 2012 har disse tre kjedene rapportert om omsetning av økologisk mat og 

drikke på til sammen 179 mill. kroner. Tallene er basert på innrapportert omsetning og et estimat på 

andel økologisk mat og drikke. Dette gir en gjennomsnittlig omsetning per butikk på ca. 600 000 

kroner per år.   

Tabell 53: Salg av økologiske produkter gjennom helsekostforretninger i Norge i 2012, mill. kroner 

 Antall helsekost-

butikker  

Anslått omsetning totalt 

økologisk mat og drikke 

Omsetning per butikk snitt 

  

2012 300 179 0,6 

Kilder: Estimater fra de tre helsekostkjedene H-Naturkost AS, Sunkost AS, og Life AS  

Helsekostkjedene rapporterer at mat har blitt viktigere i deres butikker fordi det trekker folk inn i 

butikken. Utvalget av mat kan være det som skiller en helsekostbutikk fra en annen, og kan være det 

som skiller en helsekostbutikk fra en dagligvarebutikk. De butikkene med best matutvalg har også 

høyest omsetning totalt. I forhandlinger med kjøpesentre om leie av salgslokaler er det flere som 

vektlegger at de vil etablere en matbutikk og ikke en helsekostforretning.  H-Naturkost som har den 

sterkeste profilen på mat har vekst i antall butikker fra 50 stk. i 2012 til 60 stk. i 2013.  

Såkalt supermat har hatt en kraftig vekst i omsetningen senere år. Supermat er en samlebetegnelse på 

mat som er spesielt rik på vitaminer, mineraler, antioksidanter ol.  Supermat er en internasjonal trend 

som frontes av blant annet skuespillere og helseguruer for deres gunstige virkning for skjønnhet (anti-

ageing), helse og velvære. Eksempler på supermat er kakao, bær som Acai, brokkoli, hempfrø, 

kokosolje, alger og hvetespirer.  

Supernature AS
29

 som er en underleverandør til de tre nevnte kjedene hadde en økning i omsetningen 

fra 17,8 mill. kroner i 2008 til 44,5 mill. kroner i 2011
30

. Det aller meste av supermat er sertifisert 

______ 

28 http://hvem.dagligvarehandelen.no/helsekost/#thethe-togle-content-9887  

29 http://www.super-nature.no/   

30”Lever godt av supermat”, Dagens Næringsliv, 20.oktober 2012 

http://no.wikipedia.org/wiki/Vitamin
http://no.wikipedia.org/wiki/Mineral
http://hvem.dagligvarehandelen.no/helsekost/#thethe-togle-content-9887
http://www.super-nature.no/
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økologisk fordi det gir troverdighet og fordi økologisk står enda sterkere internasjonalt som en 

garantist for renhet og kvalitet.  

Spesialbutikker skiller seg fra tradisjonelle helsekostkjeder ved at de har et større utvalg av økologisk 

mat, og også retter seg mot forbrukere med ulike interesser. Matkultur og ernæring har stor oppmerk-

somhet i media og speiler et økende og aktivt engasjement i deler av befolkningen. Dette igjen gir 

grunnlag for butikker med navn som ”Reindyrka” 
31

 i Bergen og ”Røtter” 
32

 i Oslo. Økologisk 

Dagligvare har eksistert i mer enn ti år på Ullandhaug gård i Stavanger. Ideen var å ha en ren 

økologisk dagligvarebutikk og i 2010 åpnet de en ny butikk i Stavanger. 

SLF har innhentet informasjon om omsetning fra sju utsalgssteder i våre fire største byer. Økologisk 

Dagligvare (to butikker i Stavanger), Røtter (to butikker i Oslo), Reindyrka (Bergen), Helios 

Colosseum (Oslo) og Helios Trondheim. Disse har rapportert inn en samlet omsetning av økologisk 

mat i 2012 på 44 mill. kroner, en vekst på 19 prosent fra året før. Dette gir en omsetning på ca. 6,3 

mill. kroner per butikk per år, og viser at det går an å omsette for relativt store beløp av økologisk mat 

for de som spesialiserer seg på nettopp det.  

Tabell 54: Omsetning fra 7 spesialbutikker i Stavanger, Trondheim, Bergen og Oslo 2011 og 2012, mill. kroner 

   

2011 2012 

Endring siste 

år  mill. kr  

Endring siste 

år % 

Sum 

  

36,9 44,0 7,1 19 

Kilde: Økologisk Dagligvare (2 butikker i Stavanger), Røtter (2 butikker i Oslo)  Reindyrka (Bergen) og Helios Colosseum 

(Oslo) og Helios Trondheim 

______ 

31 http://www.reindyrka.no/   

32 http://www.roetter.no/   

http://www.reindyrka.no/
http://www.roetter.no/
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10 Internasjonal utvikling 

I dette kapitlet gis det en presentasjon av utviklingen i økologiske landbruksarealer og omsetningen av 

økologiske landbruksvarer internasjonalt. Dataene er hentet fra FiBL-IFOAM rapporten World of 

Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2013
33

, når ikke annen kilde er oppgitt. Nyeste 

tall for arealutviklingen er fra 2011. 

10.1  Lite økning i totalt økologisk landbruksareal i verden. 

Fra 2010 til 2011 økte de totale økologiske landbruksarealene i verden med 0,6 prosent, og var i 2011 

på 37,2 mill. hektar. Den største andelen av dette finnes i Oseania, med en tredjedel av verdens 

økologiske areal. Australia er det landet i verden med størst økologisk landbruksareal, med et areal på 

12 mill. hektar. Det økologiske landbruksarealet i Oseania har holdt seg omtrent uendret de siste 

årene, mens de andre verdensdelene har opplevd vekst. Fra 2010 til 2011 var det Asia som opplevde 

størst prosentvis økning i økologisk landbruksareal. Dette skyldtes delvis en nedgang i 2010. Europa 

har nest størst økologisk areal, og har også hatt en stor vekst de siste årene. Fra 2006 frem til 2011 var 

det i Europa en økning i økologisk areal på 46 prosent. Det er Afrika og Nord-Amerika som har hatt 

størst prosentvis økning i økologisk landbruksareal, på henholdsvis 57 og 56 prosent, fra et relativt 

lavt nivå de siste fem årene. Disse er de verdensdelene som har de minste andelene økologisk areal av 

totalt økologisk areal i verden. Latin-Amerika har hatt en nedgang i økologisk areal fra 2010 til 2011 

på 18 prosent. Dette skyldes hovedsakelig en reduksjon i økologisk beiteområde i Argentina og at 

2010-dataene fra Brasil har blitt revidert. 

Tabell 55: Økologiske landbruksarealer (inkl. karens) fordelt på verdensdeler, 2010 og 2011 

______ 

33 Willer, Lernoud and Kilcher (Eds.) (2013) The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2013. FiBL-

IFOAM Report. Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), Frick, and  International Federation of Organic 

Agriculture Movements (IFOAM), Bonn. 

 

Økologisk areal, hektar 

  

 

2010 2011 

Endring i økologisk  

areal fra 2010 til 2011 

Fordeling (%) av totalt 

økologisk areal i verden, 

2011 

Oseania 12 144 984  12 185 843  0,3 % 32,7 % 

Europa 10 002 087  10 637 128  6,3 % 28,6 % 

Latin-

Amerika 8 389 459  6 857 611  -18,3 % 18,4 % 

Asia 2 778 291  3 706 280  33,4 % 10,0 % 

Nord-

Amerika 2 652 624  2 790 162  5,2 % 7,5 % 

Afrika 1 075 829  1 073 657  -0,2 % 2,9 % 

Totalt 37 041 004   37 245 686  0,6 % 100,0 % 
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Figuren nedenfor viser utviklingen i størrelse på økologisk landbruksareal de siste årene. Totalt 

økologisk landbruksareal i verden har økt siden 2006, men veksten har de tre siste årene flatet ut, og 

arealet har ligget omtrent uendret på 37 mill. hektar. 

 

Figur 48: Utvikling av økologiske landbruksareal (inkl. karens) totalt for verden og fordelt på regioner, 2006-2011 

Kilde: http://www.organic-world.net/statistics-data-tables-dynamic.html, Dynamic data table with key data from the FiBL-

IFOAM survey. Tallgrunnlaget for årene 2006-2011 er hentet fra databasen 14. februar 2013. 

De landene med størst økologisk landbruksarealer er også noen av de største landene i verden i areal. 

Derfor utgjør ikke det økologiske landbruksarealet i landene en stor andel av totalt landbruksareal. 

Likevel står de ti landene med størst økologisk landbruksarealer for hele 71 prosent av det totale 

økologiske landbruksarealet i verden. 

Tabell 56: De ti landene med størst økologisk landarealer i 2011 
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Økologisk areal, 

hektar 

Andel øko. av 

landets totale 

jordbruksareal 

Australia (2009)        12 001 724  2,9 % 

Argentina           3 796 136  2,7 % 

USA (2008)           1 948 946  0,6 % 

Kina           1 900 000  0,4 % 

Spania           1 621 898  6,5 % 

Italia           1 096 889  8,6 % 

India           1 084 266  0,6 % 

Tyskland           1 015 626  6,1 % 

Frankrike              975 141  3,6 % 

Uruguay (2006)              930 965  6,3 % 

http://www.organic-world.net/statistics-data-tables-dynamic.html
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10.1.1 Økologisk landbruksareal i Norden 

I Norden er Sverige det landet med størst økologisk landbruksareal. Fra 2010 til 2011 økte arealet med 

9,5 prosent, og siden 2006 har arealet økt med 113 prosent. Med dette er Sverige det landet i Norden 

som har hatt størst økning i økologisk landbruksareal. Finland og Danmark hadde omtrent like stort 

økologisk landbruksareal i 2010, men i 2011 økte det økologiske landbruksarealet i Finland med 

elleve prosent, mens det økologiske landbruksarealet i Danmark forble omtrent uendret.  

Tabell 57: Økologiske landbruksarealer (inkl. karens) i Norden, 2010 og 2011 

 

Økologisk areal (hektar) 

  

 

2010 2011 

Endring i økologisk  

areal fra 2010 til 2011 

Andel økologisk areal av 

totalt landbruksareal 

Sverige 438 693  480 185  9,5 % 15,4 % 

Finland             169 168  188 189  11,2 % 8,2 % 

Danmark             162 903  162 173  -0,4 % 6,1 % 

Norge
1
               57 219  55 500  -3,0 % 5,4 % 

Island 5 806  8 246  42,0 % 0,4 % 

Kilde: http://www.organic-world.net/statistics-data-tables-dynamic.html, Dynamic data table with key data from the FiBL-

IFOAM survey. Tallgrunnlaget for 2011 er hentet fra databasen 14. februar 2013, og avviker noe fra FiBL-IFOAM-

rapporten. Økologiske arealer er inklusiv karensarealer. 
1Tallene for Norge avviker noe fra det som presenteres i kapittel 1 da grunnlaget kan avvike noe. 

 

Figur 49: Utvikling i økologiske areal (inkl. karens) i hekter i de nordiske landene, 2006-2011 
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10.2  Avtakende omsetningsvekst på verdensmarkedet 

De tre følgende avsnittene bygger på rapporten ”The Global Market for Organic Food & Drink” av 

Amarjit Sahota, Organic Monitor. Utgitt i FiBL-IFOAM rapporten World of Organic Agriculture. 

Statistics and Emerging Trends 2013. 

Til tross for at finanskrisen og eurokrisen har bidratt til lite vekst i verdensøkonomien, har det vært 

vekst i salg av økologiske produkter. Estimert salg av økologiske varer i 2011 var på en verdi av 63 

mrd. dollar. Fra 2002 frem til 2011 økte salget av økologiske varer på verdensbasis med 170 prosent.  

 

Figur 50: Utvikling i omsetning av økologiske mat- og drikkevarer på verdensbasis, 2002-2011 

Kilde: ”The Global Market for Organic Food & Drink”, Organic Monitor. Utgitt i FiBL-IFOAM rapporten World of 

Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2013. 

Det er fremdeles vekst i salg av økologiske varer, men denne veksten er avtakende. Fra 2010 til 2011 

var det en økning i salg av økologiske varer på seks prosent. Denne avtakende veksten bidrar til økt 

ubalanse mellom tilbud og etterspørsel. Siden det tar omtrent halvannet år å omstille produksjon fra 

konvensjonell til økologisk landbruk, er det vanskelig å justere tilbudet etter etterspørselen. Sterk 

produksjonsvekst og avtakende etterspørselsvekst fører derfor til at det er for stort tilbud av varer, og 

denne situasjonen er ventet å fortsette. 

96 prosent av de økologiske varene som produseres i verden selges i Nord-Amerika og Europa. 

Produksjon av økologisk mat i andre deler av verden er dermed rettet mot eksport. Det er spesielt land 

i Asia, Latin-Amerika og Afrika som står for slik eksportrettet produksjon. I Asia er situasjonen delt 

mellom fattige land og mer utviklede land. I land som Japan, Sør-Korea, Taiwan, Hong Kong, 

Malaysia og Singapore er det vekst i forbruk av økologiske varer, mens i Filippinene, Indonesia, Sri 

Lanka og Vietnam er den økologiske produksjonen eksportrettet.  
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Figur 51: De ti landene med størst omsetning av økologiske matvarer gjennom dagligvarehandel, og de ti landene med 

høyest per capita forbruk, 2011 

USA har den største omsetningen av økologiske varer i verden, med en omsetning av økologiske varer 

i dagligvarebutikker på 21 mrd. euro. Til sammenligning var det nest største markedet Tyskland, hvor 

det ble omsatt for 6,6 mrd. euro. Økologiske matvarer utgjør omtrent fire prosent av omsatte matvarer 

i USA. Det er god vekst i omsetning av økologiske matvarer i Nord-Amerika, og en årsak til dette er 

er økt distribusjon av økologiske varer. 

I Europa ble det i 2011 omsatt økologiske varer for 21,5 mrd. euro, hvorav 19,7 mrd. euro kom fra 

omsetning i EU-land. Dette var en økning fra 2010 på ni prosent. Den høyeste omsetningen er i 

Tyskland, Frankrike og Storbritannia, men Sveits, Danmark og Luxemburg er de landene hvor det 

omsettes for høyest verdi per innbygger. 

  

EUs økologiske logo  

Fra 1. juli 2012 ble EUs logo for merking av økologiske varer obligatorisk for alle 

økologiske varer som er ferdig emballert av produsent og produsert i et EU-land. Logoen ble 

introdusert 1. juli 2010, men hadde en toårig overgangsperiode. For å bli merket som en 

økologisk vare må varen oppfylle de kravene som gjelder for at et produkt kan defineres 

som økologisk. Logoen er ikke obligatorisk for importerte varer fra utenfor EU, og varer 

som ikke er ferdig emballert av produsent. 

Kilde: "EU organic logo fully up and running from 1 July 2012”, Agricultural and rural developement, 

European Commission, 2012 
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10.2.1 Omsetningen i Norden 

Danmark er det landet i Norden hvor total omsetningsverdi av økologiske varer er høyest. Danskene 

bruker også mest på økologiske varer målt i kroner per person, og det er et stykke ned til svenskene, 

som bruker nest mest på økologiske varer. Norge og Finland er nederst på listen, med kun et par 

hundre kroner i omsetning per innbygger. Tilsvarende data er ikke tilgjengelig for Island.  

Tabell 58: Omsetning av økologiske varer i Norden i NOK, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omsetningen har økt i hele Norden fra 2010 til 2011. Den prosentvise endringen er størst i 

Norge og Finland, men dette skyldes i stor grad at omsetningen i utgangspunktet ikke er så 

stort. Sverige har hatt lavest vekst i omsetningen i Norden, med en vekst på 10,1 prosent, kun 

noe høyere enn veksten i økologiske landbruksarealer. 

 

 

 

 

Omsetning i 

mill. kroner 

Kroner per 

person 

Endring i total 

omsetning,  

2010-2011 

Danmark 7 021 1 262 13,9 % 

Sverige 6 896 733 10,1 % 

Norge 1 247 257 40,4 % 

Finland 935 171 50,0 % 

Ny økologisk handlingsplan i Danmark 

Det danske landbruksdepartementet lanserte 6. juni 2012 en ny økologisk handlingsplan
1
 

med et mål om å fordoble det økologiske landbruksarealet i 2020. Dette ønsker de å oppnå 

gjennom investeringer som fremmer etterspørselen og omlegging til økologiske arealer. 

Dette skal blant annet gjøres gjennom: 

- Støtte til offentlige kjøkken som bruker økologiske varer. 

- Støtte til produktutvikling for å fremme flere økologiske varer i butikkene. 

- Økologisk omstilling av offentlige arealer. 

- Målrettet støtte til økologiske bedrifter innen sektorer som har store utfordringer ved 

omlegging til økologisk landbruk. 

- Styrking av eksportmuligheter for økologiske varer.  

Kilde: “ Turbo på økologien i Danmark”, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, juni 2012 
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11 Tilskudd til økologisk jordbruk 

Dette kapitlet handler om midler som utelukkende går til økologisk landbruk, og presenterer 
utvikling og status innenfor direkte tilskudd og utviklingstiltak for økologisk landbruk. 
Direkte tilskudd omfatter omleggingstilskudd, ulike arealtilskudd og husdyrtilskudd til 
økologisk produksjon. Tilskudd til utviklingstiltak omfatter tilskudd til tiltak for å øke 
økologisk produksjon og omsetning. I tillegg er satser vedrørende pristilskudd omtalt. Tall-
materialet er hentet fra SLF. Indirekte støtte i form av blant annet forvaltningskostnader, 

investeringsmidler og forskning er ikke tallfestet her.
34

  

Tilskuddene til utviklingstiltak og produksjonstilskudd innen økologisk landbruk ble evaluert i 2012.
35

 

Evaluator konkluderte med at tilskuddene har bidratt til styrket tilbud og etterspørsel av økologisk mat 

gjennom å redusere barrierer og markedssvikter både for bransjen og for enkelte aktører. Tilskuddene 

har i stor grad vært utløsende for omlegging til økologisk produksjon. Behovene er nå størst på 

markedssiden, der tiltak bør rettes inn mot forbruker.  

11.1  Utbetalte tilskudd innen økologisk landbruk 

Tabell 59 viser utbetalinger for de ulike ordningene i jordbruksavtalen i perioden 2005-2012. Tabellen 

viser en jevn økning i sum tilskudd til økologisk landbruk og utvikling. Utbetalingene av direkte 

tilskudd har økt jevnt de seks siste årene, men hadde en nedgang på ca. 3,6 mill kroner i 2012.  

Utviklingsmidlene avsatt i jordbruksavtalen har vært på omtrent samme nivå, selv om regnskapet viser 

noe variasjon i utbetalingene.  

Det lave nivået på omleggingstilskuddet i 2008 skyldes en overgangsfase fra en relativt høy engangs-

utbetaling, til en årlig utbetaling for areaer under omlegging (karens), jamfør omtale i avsnitt 11.2. 

Deretter var det en periode med sterk vekst i omleggingen til økologisk produksjon. Men fra 2010 har 

det vært en nedgang i omlegging av nye arealer, noe som kom til utrykk i regnskapet for 2012. 

Tabell 59 viser en økning av utbetalinger av tilskudd til økologiske husdyr i 2012. Årsaken er økte 

tilskuddsatser og flere økologiske dyr.  

Fra 2010 til 2012 har utbetaling av arealtilskudd økt kraftig. Økningen skyldes i hovedsak korn-

kampanjen, se omtale i avsnitt 11.2. I kampanjen ble det utbetalt 8,2 mill. kroner i 2012.  Sum direkte 

tilskudd til økologisk landbruk, eksklusiv kornkampanjen, viser en svak nedgang i utbetalte tilskudd 

fra 2010 til 2012, noe som skyldes mindre omlegging av nytt areal.   

 

 

______ 

34 NILF har på oppdrag fra Felleskjøpet, Fiskå mølle, Norgesfôr og Yara kartlagt og anslått all støtte til økologisk landbruk i 

Norge. Resultatet av NILFs kartlegging er tilgjengelig i ”Notat 2-2012 Støtte til økologisk landbruk”. 

35 Evalueringsrapporten er tilgjengelig på https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/okologisk-landbruk/tilskudd-til-

utviklingstiltak/anbefaler-tiltak-for-%C3%A5-styrke-privat-%C3%B8kologisk-forbruk 

https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/okologisk-landbruk/tilskudd-til-utviklingstiltak/anbefaler-tiltak-for-%C3%A5-styrke-privat-%C3%B8kologisk-forbruk
https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/okologisk-landbruk/tilskudd-til-utviklingstiltak/anbefaler-tiltak-for-%C3%A5-styrke-privat-%C3%B8kologisk-forbruk
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Tabell 59: Tilskudd til økologisk landbruk, utbetalt 2005-2012, mill. kroner  

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Endring 

siste år i 

mill. 

kroner  

Økologisk landbruk, 

omleggingstilskudd 24,8 21,4 19,1 12,7 26,7 29,8 24,5 15,4 -9,1 

Økologisk landbruk, husdyrtilskudd 11,7 12,4 20,6 25,4 31,7 34,9 37,1 46,1 9,0 

Økologisk landbruk, arealtilskudd 30,2 34,2 34,5 46,6 46,9 51,0 61,1 57,6
1
 -3,5 

Sum direkte tilskudd til 

økologisk landbruk  66,7 68,0 74,2 84,7 105,3 115,7 122,7 119,1 -3,6 

Utviklingstiltak innen økologisk 

landbruk 33,5 37,2 44,2 40,1 35,5 43,9 38,2 49,3 11,1 

Sum direkte tilskudd og 

utviklingstiltak 100,2 105,2 118,4 124,8 140,8 159,6 160,9 150,9 

 Øremerkede forskningsmidler
2
 8,0 8,0 8,0 8,0 

   

 

 Nedskriving av økologisk 

kornoverskudd, engangstiltak 3,0 

      

 

 
1 Herav kornkampanje 8,2 mill. kroner. 
2 Etter 2009 er det ikke øremerkede midler til forskning på økologisk jordbruk, men økologisk landbruk er et av seks 

hovedområder i retningslinjene fastsatt av LMD: https://www.slf.dep.no/no/fou-midler/landbruks-og-

matforskning/_attachment/2630?_ts=128298c86b8 

Kilde: SLF, Årsrapporter for 2005 til 2012.  

 

Figur 52: Utvikling i utbetaling av direkte tilskudd til økologisk landbruk 2004-20112 mill. kroner 
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11.2  Tilskuddsatser til økologisk primærproduksjon  

Tabell 60: Utvikling i tilskudd for omlegging og økologiske arealer perioden 2001-2012, kroner per dekar  

  2001 

2002-

2004 

2005-

2006 2007 

2008-

2010 2011 2012 

Endring 

siste år, 

kroner 

Omleggingstilskudd (ikke 

innmarksbeite) 750 750 750 250
1
 250 250 250 0 

Annet areal som dyrkes 

økologisk (eng og 

innmarksbeite) 55 55 55 75 75 50 25 -25 

Grønngjødsel 505 550 363 363 500 500 500 0 

Korn  220 250 250 300 

300 

(+100) 

300 

(+100) 

300 

(+100)* 0 

Poteter 220 250 250 500 500 500 500 0 

Grønnsaker, frukt og bær 220 250 250 1000 1000 1000 1000 0 

1 Omleggingstilskuddet ble endret fra et engangsbeløp på 750 kr/daa til 250 kr/daa per år under omlegging. De fleste 

kulturer har 2 års omleggingstid, frukt og bær har 3 års omleggingstid.  

* Gjelder foretak som ikke allerede har fått tilegget på kr 100 i 2 år.  

Tilskuddsatsene gjennomgikk en større endring i 2007. Som tidligere nevnt i avsnitt 11.1 ble 

omleggingstilskuddet redusert og omgjort til en årlig utbetaling for arealer under omlegging (karens). 

Øvrige satser ble økt vesentlig. Endringene skulle sikre tilsvarende økonomisk utkomme i økologisk 

landbruk som øvrig landbruk.  

Større etterspørsel etter økologisk korn medførte endring i tilskuddet til grønngjødsling i 2008. Satsen 

ble økt og det ble innført tilskudd til grønngjødsling for arealer i 2. omleggingsår. Samtidig ble 

”Kampanje for økt produksjon av økologisk korn” lansert. Kampanjen innebar et tidsavgrenset 

tilskudd på kr 100 ekstra per dekar økologisk korn i 2011 og 2012.  

Ved jordbruksoppgjøret i 2011 ble en del av tilskuddet til økologiske grovfôrarealer (annet areal som 

dyrkes økologisk) overført til økologiske dyr. Dette for å stimulere til økologisk husdyrproduksjon i 

foretak med økologisk grovfôrproduksjon. Denne omleggingen ble videreført i 2012.  

I 2008 ble det innført et særskilt avløsertilskudd for økologisk slaktekylling, fordi økologisk slakte-

kylling lever omtrent 3 ganger så lenge som annen kylling. 
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Tabell 61: Utvikling i tilskudd for økologiske husdyrperioden 2006-2012, kroner per dyr  

 

2006 2007 2008-2010 2011 2012 

Endring 

siste år, 

kroner 

Husdyrslag/ Sone
1
 1-4/5-7 1-4/5-7 1-4/5-7 1-4/5-7 1-4/5-7 1-4/5-7 

Melkeku 1500/1752 1500/1752 1550/ 1802 2000/2252 2400/2702 400 

Ammeku 630/880 945/1 320 995/ 1 370 1265/1640 1518/1968 253 

Andre storfe 190/280 285/420  300/ 435 335/470 402/564 67 

Sau og utegangersau, 

over 1 år per 1. januar 200/260 200/260 220/280 285/345 342/414 57 

Tilskudd lammeslakt 

kvalitet  ”0” og bedre 9 9 30 40 40 0 

Melke- og ammegeit 70/90 70/90 70/90 135/155 162/186 27 

Avlsgris (fra 2003) 250 300 300 335 402 67 

Slaktegris (fra 2003) 40 200 200 217 260 43 

1 Tilskudd gis etter hvilken sone foretakets driftssenter befinner seg i. Soneinndelingen av landet er fastsatt i 

Jordbruksavtalen. 

11.3  Tilskudd til utviklingstiltak innen økologisk landbruk 

SLF forvalter midlene til utvikling av økologisk produksjon og forbruk som er satt av i jordbruks-

avtalen, med utgangspunkt i 15 prosentmålene for produksjon og forbruk.  

Rammene til utviklingstilskudd har ligget på ca. 45 mill. kroner årlig (målt i 2012-priser) i perioden 

2005-2012. Prosjektporteføljen består av tre hoveddeler, verdikjedeprosjekter som forvaltes av SLF, 

foregangsfylker (fokus på sentrale innsatsområder) og regionale handlingsplanmidler (regionale 

utviklingsmidler) som forvaltes av fylkesmannen. 

Tabell 62: Prosjekter som har mottatt midler fra utviklingstilskuddene 

  Årlig bevilgning (periode) Totalt antall 

prosjekter 

Verdikjedeprosjekter 30-40 mill. kroner (2005-2012) Ca. 240 

Regionale og lokale 

prosjekter: 

  

 Øko-løft (Kommunalt) 5 mill. kroner (+5 mill. kroner 

fra KRD) (2008-2009) 

Ca. 30 

 Foregangsfylker    

(Fylkesmannen) 

6-7 mill. kroner (2010-2012) 5 

Handlingsplanmidler 

(Fylkesmannen) 

Ca. 7 mill. kroner (2005-2012) Flere hundre 

Kilde: Vista Analyse 2012.  
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Midlene støtter prosjekter langs hele verdikjeden. Figur 53 viser hvordan midlene har blitt fordelt på 

ulike delmål i perioden 2005-2012. Den viser bl.a. at midler i perioder med høy vekst i forbruket har 

vært rettet mot produsentleddet og at det i de senere årene har vært satset mye på å øke forbruket av 

økologisk mat i offentlige storhusholdninger. 

Prosjekter som bidrar til å øke forbruket av økologisk mat ble prioritert i 2012, og vil også bli 

prioritert i 2013. Prosjekter rettet mot melk og kjøtt har blitt vektlagt spesielt, ettersom en stor andel av 

disse produktkategoriene ikke blir solgt videre som økologisk. I 2012 gikk midlene i hovedsak til 

prosjekter som var inne i en prosjektperiode. Det ble tildelt ca. 30 mill. kroner i tilsagn til 51 

økologiske utviklingsprosjekter i 2012. I tillegg ble midler til foregangsfylkesatsing og regionale 

handlingsplaner videreført.  

Presentasjon av alle prosjektene med sammendrag, tilsagn, lenker og kontaktinformasjon 

finnes på SLFs hjemmesider.
36

  
 

 

Figur 53: Prosjekt utviklingstiltak fordel på delmål. 2005-2012, i 2012-priser (sept).   

Kilde: Vista Analyse 2012. Regionale handlingsplanmidler er utelatt. Prosjektene lar seg ikke entydig kategorisere med 

hensyn ti. delmålene, og vil i noen grad derfor være basert på en skjønnsmessig vurdering basert på det som syntes som den 

viktige målsetningen ved prosjektet.  

______ 

36 www.slf.dep.no 
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Største generiske markedsføringskampanje noensinne 

I 2012 ble det gjennomført en bred prosess for å utvikle et felles markedsføringsbudskap og 

en generisk markedsføringskampanje. Arbeidet var ledet av Matmerk, som samarbeidet tett 

med SLF, sentrale markedsaktører og interesseorganisasjoner. Budskapet som det ble bred 

enighet om var ”Velg bort kunstige tilsetninger”. Aktørene entes også om hovedinnretning 

på kampanje. 

Kampanjen ”Fri” skal gå i tre perioder i 2013 på TV, nett og media. Målet med kampanjen 

er å øke kunnskapen i befolkningen om hva økologiske landbruk og økologisk mat er, med 

tanke på at dette vil virke salgsutløsende. Målgruppa for kampanjen er kvinner mellom 35 

og 45 år. Det er lagt vekt på markedsføring av økologisk egg, kjøtt og melk. Se 

www.okologisk.no for mer informasjon. 

Kampanjen er støttet av SLF (åtte mill. kr) og Matmerk (to mill. kr). I tillegg ser vi at 

enkelte av dagligvarekjedene i økende grad kjører egne kampanjer for økologisk mat. 

 

Forsvaret 15 prosent i 2013 

SLF har finansiert et pilotprosjekt i Midt-Norge som heter ”Økologisk mat i Forsvaret”. 

Dette prosjektet pågikk fra 2007 til 2010. Forsvaret hadde i 2012 en nasjonal andel på fem 

prosent økologisk mat i sine kantiner målt i verdi, opp fra fire prosent året før.  Ambisjonen 

er en andel på 15 prosent i løpet av 2013. For å oppnå dette legger forsvaret om all lettmelk 

og ekstra lettmelk, egg, eggmasse, samt brokkoli, paprika, kiwi og appelsiner. Videre er 

målet å legge om frokostblandinger og kjøttdeig i løpet av året. Det er blant annet inngått 

avtale med TINE meierier om leveranse av ca. 600 000 liter økologisk lett- og ekstra 

lettmelk per år.  

 

http://www.okologisk.no/
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12 Bakgrunnsinformasjon 

12.1  Hva er økologisk landbruk? - idébakgrunn og lovregulering 

Forankringen av idégrunnlag og utviklingen av EUs regelverk har i stor grad tatt utgangspunkt i 

grunnleggende økologiske prinsipper utviklet av IFOAM (International Federation of Organic 

Agriculture Movements), (www.ifoam.org ). IFOAM legger i sin definisjon til grunn fire grunn-

leggende prinsipper for økologisk landbruk; - helseprinsippet, - økologiprinsippet,- rettferdighets-

prinsippet og varsomhetsprinsippet. IFOAM ble stiftet i 1972 og har mer enn 750 medlems-

organisasjoner i 116 land. IFOAM samarbeider med FN-organisasjoner som FAO.  

I EU-forordningen som var gjeldende fra 2009 er mål og prinsipper fremstilt. Disse er i tråd med 

IFOAMs beskrivelser, og om målene heter det: 

a)      Å etablere en bærekraftig forvaltning av landbruket som; 

i.  respekterer naturens systemer og kretsløp og bevarer og fremmer jordas, vannets, plantenes og dyras sunnhet og    

deres innbyrdes balanse, 

 ii. bidrar til en høy grad av biodiversitet  

iii. utnytter energi og naturressursene, herunder vann, jord, organisk materiale og luft på en forsvarlig måte, 

iv. følger høye standarder for dyrevelferd som gjør at dyras artsspesifikke adferdsbehov kan oppfylles, 

b)      Å fremstille produkter av høy kvalitet 

c)      Å fremby et bredt spekter av matvarer og andre landbruksprodukter som imøtekommer forbrukernes etterspørsel etter 

varer fremstilt ved hjelp av prosesser som ikke er til skade for miljø, menneskers sunnhet, plantehelse eller dyrs sunnhet og 

velferd. 

Økologiforskriften, veilederne og kontrollordningen skal sikre at landbruksprodukter som markeds-

føres som økologiske, tilfredsstiller lovbestemmelsene om økologisk produksjon. Det er kun tillatt å 

markedsføre produkter som økologiske dersom disse er produsert og kontrollert i henhold til Økologi-

forskriften: "Forskrift om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og 

næringsmidler", fastsatt av LMD. Gjennom EØS-avtalen er EUs Rådsforordninger for økologisk 

landbruk gjort gjeldende i Norge (www.debio.no). 

Med økologiske produkter (økologisk melk, egg og korn m.m.) menes i denne rapporten produkter 

som har blitt produsert ved økologisk godkjent produksjon og som har godkjent økologisk merking. 

Med økologiske arealer menes arealer med godkjent økologisk produksjon. Med andel økologisk 

omsetning/produksjon menes i denne rapporten hvor mye omsetningen/produksjonen av økologiske 

produkter utgjør av den totale omsetningen/produksjonen.  

12.2  Forvaltning av økologisk landbruk 

Mattilsynet har tilsynsansvar for økologisk produksjon, foredling og salg av økologisk mat. 

Mattilsynet har imidlertid delegert den utøvende kontroll av gårdsbruk og bedrifter til Debio. Debio 

rapporterer til Mattilsynet om resultatene av kontrollen. Begrepet "økologisk" innen landbruket og 

akvakultur er beskyttet. Debios Ø-merke er det norske godkjenningsmerke for økologisk produksjon 

Statens landbruksforvaltning (SLF) har en sentral rolle i utviklingsarbeidet innenfor økologisk 

produksjon og omsetning: SLF administrerer ulike tilskuddsordninger og funksjoner som;  

- direktetilskudd til primærprodusenter, 

http://www.ifoam.org/
http://www.debio.no/
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- tilskudd til utviklingstiltak innen økologisk landbruk, 

- sekretariatsansvar for Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen, herunder midler til 

økologisk landbruk, 

- markedsovervåkning av økologisk produkter, og utarbeider oversikter over arealer, 

produksjon, foredling og omsetning,  

- forvalter importvernet for landbruksvarer, herunder også økologiske landbruksvarer,  

- rådgivende funksjon overfor LMD i spørsmål knyttet til økologisk landbruk.  

 

Registreringer 

SLF forvalter og fører oversikt over produksjonstilskudd i jordbruket, basert på søknad fra primær-

produsentene om produksjonstilskudd. I karensperioden kan produsenter søke om å få omleggings-

tilskudd. Produsenter som har fått godkjent økologisk drift kan søke om arealtilskudd og husdyr-

tilskudd. 

12.3  Import av økologiske landbruksvarer 

For å gi grunnlag for norsk produksjon av landbruksvarer, levende kulturlandskap og legge grunnlag 

for bosetting i hele landet, har Norge et tollbasert importvern for landbruksvarer. Importvernet er en 

forutsetning for at det kan produseres melk, korn, kjøtt, egg, poteter, frukt og grønt i Norge. Det gir 

også muligheter for å opprettholde en næringsmiddelindustri i Norge basert på avtak av norske 

råvarer.  

Importvernet skiller i utgangspunkt ikke mellom økologisk dyrkede produkter og konvensjonelt 

dyrkede produkter. Begge typer varer klassifiseres på samme varenummer i tolltariffen og har de 

samme tollsatsene. Den enkelte importør kan dermed velge om han vil ta inn økologiske eller 

ordinære importvarer. Dette gjelder både for import til ordinær toll (tolltariffens satser) og import 

innenfor de ordningene hvor SLF administrerer tollsatsene ytterligere ned; generelle tollnedsettelser, 

individuelle tollnedsettelser, tollkvoter og tollfri import fra utviklingsland. Økologiske produkter har 

altså den samme tollbeskyttelsen som konvensjonelle varer med noen unntak.  

Forskrift 22. desember 2005 nr. 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer (FAT) 

åpner for tollnedsettelse for utvalgte økologiske produkter i § 14. Det kan innrømmes tollnedsettelse 

for ferdig bearbeidede økologiske safter, økologisk konservesvarer av frukt, bær og grønnsaker og 

økologisk barnemat. Vilkårene for at det kan innrømmes tollnedsettelser for disse produktene er at det 

ikke finnes tilstrekkelig norsk produksjon av tilsvarende varer, og at disse varene etter nærings-

politiske vurderinger ikke konkurrerer med norske landbruksvarer. I tillegg skal disse varene tilfreds-

stille gjeldende regelverk og merking av økologiske landbruksvarer. 

Formålet med ordningen for økologiske produkter er å gi mulighet for import av varer som det ikke er 

tilstrekkelig dekning av i Norge, både fordi det produseres for lite økologiske råvarer i Norge og fordi 

de norske produksjonsbedriftene ikke kan trekke stordriftsfordeler av denne type produksjon.  

De individuelle tollnedsettelsene gis for en bestemt periode for et bestemt produkt til en gitt tollsats. 

Tollsatsen vurderes i forhold til tilsvarende eller lignende konvensjonelle varer. 
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12.4  Fremskrivninger for de ulike produksjonsområdene 

Den politiske målsettingen om at 15 prosent av matproduksjonen og matforbruket skal være 

økologisk, skal være nådd innen åtte år. På bakgrunn av dataene som foreligger over produksjon og 

forbruk av økologiske matvarer i Norge, tar vi i rapporten utgangspunkt i den utvikling vi har hatt over 

tid for å si noe om måloppnåelsen i 2020. Det er foretatt enkle lineære regresjoner etter minste 

kvadraters metode for å anslå en fremtidig utvikling i økologiske arealer. Samme prinsipp er brukt for 

fremskrivninger for de ulike produksjonsområdene, som kommer under de enkelte sektorer. 

Det er et begrenset datamateriale som ligger til grunn for fremskrivingene, og tidsseriene strekker seg 

ikke lenger tilbake enn de siste tolv årene. Vurderingene tar imidlertid utgangspunkt i prognosenes 

usikkerhet og antagelsen om alt annet likt. 
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