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Formål: I forbindelse med revidering av økologiregelverket i EU, blir det forbud mot
økologisk dyrking i avgrenset medium. Dette med unntak for blomster og krydderurter der
potte og jord selges sammen med planten.
Denne utredning ser på utfordringen dette vil ha for den økologiske veksthusproduksjon av
grønnsaker i Norge, samt hvilke muligheter det er for dyrking av grønnsaker i veksthus uten
bruk av begrenset vekstmedium.
Det er i denne sammenheng også sett på hvordan dette vurderes i nabolandene Finland og
Sverige.

Nytt EU regelverk
Det er under utarbeidelse nytt regelverk for økologisk veksthusproduksjon. Sannsynligvis blir
regelverket stemt over i mars/april i år (2018), og blir gjeldende fra 1.1.2021.
I det nye regelverket i EU skal det ikke lenger være mulig å dyrke økologisk i avgrenset
bed/medium, det betyr at man i stedet må dyrke i bed med kontakt til underjorden. I Sverige,
Finland og Danmark blir det en overgangsperiode, for areal som var omlagt til økologisk per
juni 2017, der det fortsatt vil være lov å dyrke i avgrenset bed i 10 år etter regelverket trer i
kraft i 2021. Vi forventer at tilsvarende overgangsperiode vil være gjeldende også i Norge.
Mesteparten av økologiske grønnsaker (tomat og agurk) i veksthus i Norge i dag, dyrkes i
begrenset medium som er godkjent til økologisk. Vekstmediet utskiftes ved behov der det
dyrket i begrenset medium, plasten resirkuleres og vekstmediet inngår i resirkulasjon av jord
på egen gård eller hos samarbeidspartner.
Definisjoner
For å sikre forståelsen i det følgende, er her forklaring på hvordan ulike betegnelser brukes i
denne tekst.
Dyrkning i begrenset bed: beskriver forhold der dyrkingsmediet er avskåret fra grunnen
under veksthuset. Dette dekker alt fra dyrking i sekker til dyrking i bed som er avskåret fra
underjorden med f.eks. plastduk.

Dyrking i bakken: Beskriver forhold der dyrkingsmediet har kontakt til underjorden under
veksthuset.

Bilde 1) Økologisk av tomat (venstre) og agurk (høyre) i begrenset medium. Foto Astrid S. Andersen

Norske veksthus i dag, og egnethet for dyrking videre
Mange veksthus i Norge er bygget med plantebord for potteplanteproduksjon, og er bygget
med fast gulv eller støpte gangarealer (se bilde 2).

Bilde 2) Veksthusproduksjon, konvensjonell, på bord. Foto Astrid S. Andersen

I hus der det dyrkes agurk og tomat er underlaget ofte ikke støpt, men bakken er fast og
dekket med plast eller grus. Sekker eller kasser med vekstmedium plasseres enten på
bakken eller er hevet opp på render (se bilde 3).
Det finnes ingen fullgod statistikk på konstruksjonene, noe som gjør at dette avsnittet vil
være basert mest på observasjon.

Vi mener at ca. 90 % av veksthus i Norge i dag er bygget på jordbruksland, men langt fra alle
er bygget på god dyrket mark, noe som tilsier at jordkvaliteten kan være i mindre grad egnet
for dyrking uten at det først gjøres større tiltak. Topografien i Norge tilsier at tomt avsatt til
veksthusbygging er avhengig av å planeres i større grad enn de fleste andre europeiske
land.

Bilde 3) Agurkproduksjon (konvensjonell), sekker på bakken (venstre) eller hevet på renner (høyre). Foto Astrid S. Andersen

Mange eldre veksthus kan ha blitt brukt til dyrking i bakken fra de var nybyggede, men man
gikk vekk fra dette på bakgrunn av sykdomsproblematikk og de andre utfordringene senere
beskrevet. Det vil si at de i dag, fremdeles kan ha jordgulv under dekket, men jordgulvet er
ikke synlig under produksjon og har ikke vært brukt til aktiv dyrking på mange år.
Nyere veksthus er fremdeles i stor grad bygget på landbruksland, men i mindre grad på
dyrkingsjord. Dette for at konstruksjonene skal være stabile. Nye veksthus er av betydelig
større areal og effektiv drift tilsier at bakken må være flat, stabil og tåle maskiner og utstyr.
(Til sammenligning med tidligere tider da f.eks. flere små veksthus ved siden av hverandre
kunne ha høydeforskjell). Det er sannsynlig at der mange hus er bygget på jorder er jorden
flyttet og erstattet med stabile masser av stein og grus.
Tak og vegger har et dekke av i hovedsak glass, polykarbonat eller plastduk. Oppvarming
skjer i hovedsak via rørsystemer i tak, gulv og vegg, med vann. Vannet varmes med
kombinasjoner av strøm, varmepumper, biobrensel, gass og olje. Et veksthus har avanserte
former for klimastyring og produksjonsteknikker, for å optimalisere innsatsfaktorene, og er
derfor avanserte tekniske bygninger som er kostnadskrevende å bygge. Dette er en av
faktorene som skiller norsk fra mange andre lands produksjon.
Utviklingen i norsk veksthusnæring er gått mot forbedrete teknologier, og flere har i dag
resirkulering av vann og næring på hele eller deler av veksthuset. Dyrking direkte i bakken
kan gi tap av næringsstoffer og vann, i forhold til dyrking i begrenset medium når man har
resirkulering i huset.
Hvor lett er det så å gjøre dagens eksisterende veksthus om til egnede dyrkingshus etter nytt
regelverk? Det er praktisk mulig, men antagelig ikke verken lønnsomt eller praktisk.
Veksthus, og særlig større anlegg, er avhengig av stabil fundamentering og bæring, noe som
mest sannsynlig vil stille andre krav når man dyrker i bakken, og også andre faste
installasjoner som transportganger kan måtte fjernes eller endres. I tillegg vil spesielt nyere
hus måtte fjerne drenerings- og planeringslag, dvs harde masser i bakken og erstatte disse
med jord.

For en effektiv dyrkning og jordhåndtering etter nytt regelverk vil det være krav om
jordvarming, kjøreporter med direkte utganger fra veksthus til utendørs, og i mange tilfeller
andre metoder for fundamentering og oppbygning.
Det er mest sannsynlig at eventuelle nyetableringer, nye produsenter, vil skje i nybygde hus,
da nyetablering ikke vil være vesentlig mye mer kostnadskrevende enn ombygginger og
forarbeid i etablerte veksthus. Det er mulig at det kan være lønnsomt med disse
investeringene i fremtiden, men slik situasjonen nå fremstår er næringen avventende, både i
Norge og nabolandene. I tillegg til rene kostnadsspørsmål er man avhengig av forutsigbare
rammebetingelser for å kunne gjøre investeringer, og det er et åpent spørsmål hvordan dette
vil håndteres av myndigheter og marked i årene som kommer.

Økologisk veksthusproduksjon - status
Norsk økologisk veksthusproduksjon er ikke omfattende. Ifølge Debio hadde vi i 2017 51,6
daa godkjente veksthus om alt telles med. Vi antar at mye av dette er oppal av småplanter til
produksjon på friland. Hovedkulturene for veksthusgrønnsakene, tomat, agurk, salat og urter,
utgjør 23 daa, hvorav store deler av urter og salat selges i potter og ikke er aktuelle for
dyrking i bakken; disse utgjør 11,6 daa. En produsent av tomater dyrker i dag i jordbunn i
veksthus, de øvrige gartneriene har fast og plastdekket bunn og avgrensede bed.
I tillegg er det en større produsent av økologiske prydplanter, med produksjonsareal på ca. 4
daa til pryd.

Økologisk
tomatproduksjon i
bakken. Foto
Astrid S.
Andersen.

For flere produsenter av økologisk agurk og tomat i veksthus vil krav om dyrking i bakken
bety at de ikke kommer til å fortsette med økologisk produksjon. For produsenter som
overveier omlegging til økologisk produksjon av agurk og tomat vil det nye regelverket bety
at tersklene mellom økologisk og ikke økologisk blir mye høyere enn før, og at flere vil stille
seg avventende til omlegging eller helt avholde seg fra omlegging til økologisk.

Agronomisk utfordringer og fordeler
Hovedforskjellene mellom dyrking i begrenset medium og dyrking i bakken er volum og
mulighet for utskifting av medium. Dyrking i bakken gir noen agronomiske fordeler ved økt
jordvolum.

Der det dyrkes økologiske veksthusgrønnsaker i dag, dyrkes det hovedsakelig i sekker der
det er arbeidsmessig lett å skifte ut vekstmediet. Dette betyr at hver plante har lite plass til
røtter og at mye omdanning av organisk materiale skal skje på lite plass, hvilket igjen gir
utfordringer for rotutvikling, næringstilgang og lufttilgang.
I andre skandinaviske lande bruker man å dyrke i begrensede bed, der jordblandingen
skiftes med noen års mellomrom. Her graves ut renner i gulvet som fores med plast og fylles
med jordblanding. Dette gir både mulighet for bedre jordvolum til plantene og omdanning av
organisk materiale, samtidig med at jorden kan skiftes der det blir problemer med jordboene
sykdommer.
Ved dyrking i bed med kontakt underjorden, vil mye større mengder av jord skulle flyttes
dersom man vil utskifte dyrkingsmediet. Dersom det ikke er mulig med utskifting av jorden i
huset kan man få en rekke utfordringer.
Jordstruktur og næring
Ved dyrking i samme medium over lang tid, må man ha fokus på jordstruktur. Ved dyrking i
begrenset medium brukes torv eller torv blandet med kompost, som har struktur som gir
utgangspunkt for god luftutveksling og vannforhold omkring røttene. Samme krav må stilles i
jordstrukturen i et hus der det dyrkes i bakken. Det er viktig å få økt kunnskap om jordstruktur
i veksthus i Norge. Da vann- og temperaturforhold er annerledes i veksthus enn på friland, vil
det også være forskjell i oppbygging og nedbryting av jordstruktur.
Dersom det bygges nytt hus for dyrking i bakken må man enten bygge et sted med god
matjord, grave ut dårlig jord og fylle inn ny, eller bygge opp jordstrukturen med kompost,
halm, torv og slike jordforbedrende materialer. Dersom man henter inn jord eller
strukturmateriale utefra, og da er det viktig med en god jordblanding uten pathogene
mikroorganismer eller skadedyr.
Ved dyrking i samme jord over lang tid kan det blir ubalanse i næringsinnholdet i jorden, det
er erfaringen fra Sverige at det er vanskelig å korrigere opphoping av enkelte næringsstoffer
med organisk gjødsel og jordforbedringsmidler. I Sverige er det også problem at pH i
dyrkingsjorden stiger, og hvor det er relativt enkelt å øke pH i en sur jord er det vanskelig til
umulig å redusere pH i en basisk jord.
Gjødsel
I økologisk produksjon brukes det organisk gjødsel. I jorden blir den omdannet av
jordorganismer til plantetilgjengelig næring. Dette forutsetter mye liv og biologisk aktivitet i
rotsone til plantene. Tomat og særlig agurkplanter krever veldig store mengder
plantetilgjengelig næring. Agurk har en betydelig kortere veksttid en tomat. Der man har
samme hold med tomat gjennom en hel sesong, dyrkes det ofte 3-5 hold med agurk i
avgrenset bed i samme sesong. Dyrking i bakken gir saktere vekst og da er det mest vanlig
med 2-3 hold per sesong.
Avlingsforskjell i agurkdyrking i bakken og i avgrenset bed kan vi anslå, ligger mellom 50% til
i noen tilfelle 100%. Produksjonssystemer i avgrenset bed har vist seg som biologisk mer
effektiv og betydende mer produktiv enn dyrking i bakken. En forklaring er at dyrkings
systemer i avgrensete bed har høyere omsetning av organisk gjødsel pga. høyere
jordtemperatur og bedre kontroll av fuktighet. Vekstmediet som brukes f. eks i sekker er
nesten 100% organisk i motsetning til hovedsakelig mineralsk jord i bakken. En agurkplante
er i stand til stor vekst, innen kort tid med mulighet for høy avling. En vesentlig utfordring i
økologisk er å skaffe nok plantetilgengelig næring. Mye tyder på at den omdannes mer
effektiv i opphøyde og avgrensete dyrkningssystemer en i bakken. Plantene i bakken, særlig

i Norden, vokser forholdvis tregt og etablering etter nyplanting i bakken kan være
utfordrende.
Temperatur og lys skal stå i forhold til plantenes vekst, dvs. blir tilgang til gjødsel fra bakken
begrenset, på grunn av en mindre effektiv jord og gjødsel dynamikk, blir også utnyttelse av
lys og varme redusert, med resultatet at planten blir mindre effektiv (mindre vekst, lavere
avling per areal/tid)
Mye tyder på at dagens moderne økologiske dyrkningssystemer med f. eks. agurk dyrking i
sekker, er biologisk høyest produktive. Avlingsnivå er betydende høyere enn i tradisjonelle
økologiske driftssystemer i bakken. Dette gjelder særlig i kombinasjon med ekstra lys og
effektiv oppvarming.
Det er grunn til å anta at energi og CO2 regnskap per salgsenhet agurk, er bedre i nye
effektive økologiske dyrkningssystemer en tradisjonell dyrking i bakken.
En annen utfordring med dyrking i bakken er akkumulering av salt i jord. Organisk gjødsling,
særlig fra animalsk opprinnelse inneholder ofte mye salt. I veksthus øker
saltkonsentrasjonen over tid til nivåer som er avlingsreduserende, fram til planteskadelig.
Tilførte mengde salt gjennom organisk gjødsel er betydelig og det fins eksempler i Norge der
avlingsnivået går ned bare 10 år etter nybygging av veksthus for dyrking av tomat i bakken.
Det er vanskelig å forestille seg at det er mulig å bytte matjord i veksthus. Plantene har dype
rotsystemer og mye salt befinner seg sannsynlig under matjorden.
Det er stort behov for utvikling og forskning; mer kunnskap om hvordan jord- og
gjødseleffektivitet i bakken kan forbedres.
Sykdom
Den største utfordringen ved dyrking rett i bakken i veksthus er jordboende sykdommer. Ved
dyrking i begrenset medium kan torv eller kompost skiftes ut dersom problemer med
algesopp, nematoder, korkrot mm. oppstår, og det gjør de mange steder etter bare en
sesong. I Sverige, der en stor del av den økologiske produksjonen skjer i bakken i dag, har
man problemer med korkrot (i tomat) og Fusarium (i agurk). Dette forsøkes løst med poding
av tomat og agurk, men denne metoden er ikke noen 100% løsning.
Når disse patogene organismene først infisert jorden er de vanskelige å bli kvitt igjen.
Damping av jord anbefales ikke i dag, da det forstyrrer balansen i jorden og fjerner både
nyttige og skadelige organismer. Mye forskning og utprøving foregår på dette området i dag,
både i konvensjonelle og økologiske produksjoner. Vi er imidlertid usikre på om disse
metodene vil bli anvendbare i nær fremtid, og om de vil være tillatt i økologisk produksjon.
En annen metode til bekjempelse av jordboende sykdommer er vekselbruk og ettervekster,
samt oppbygging av organisk materiale og nytteorganismer i jorden. Vekselbruk
vanskeligjøres av markedsaktører i Norge og størrelsen på økologiske gartnerier i Norge.
Bruken av ettervekster i veksthus vanskeligjøres av norske vinterforhold og sesonglengden
på veksthuskulturer.
Vi trenger kunnskap og erfaring på dette området i Norge, dersom vi skal kunne redusere
utfordringene med jordboene sykdommer på andre måter enn å skifte ut vekstmediet.
Andre vanlige veksthusskadegjører som sopp, virus og skadedyr må langt på vei bekjempes
på samme måte om det dyrkes i bakken eller i begrenset medium. Dyrking i bakken
vanskeliggjør dog rengjøring av veksthuset. Vanlig praksis i veksthus med grus- eller
jordunderlag er å legge på plast for å forhindre eks. trips som legger pupper i jorden i å
oppformeres. Også her trengs kunnskapsoppbygging innen bruk av nytteorganismer.

Vekselbruk
På friland brukes vekstskifte for å forbedre jordstrukturen, redusere smittepress fra
jordsykdommer og forbedre næringsbalansen, dette er en utfordring i veksthus i Norge. For å
ha rentabel produksjon i veksthus må man tilstrebe så lang produksjonssesong som mulig,
dette vanskeliggjøre bruk av ettervekster.
Vekstskifte i veksthus kan skje etter følgende modeller:
Vekstskifte med salgbare vekster: Her dyrkes f.eks. skiftevis agurk, tomat og salat. Enten
dyrkes ulike kulturer i ulike dele av huset hver sesong eller det skiftes mellom kulturer hver
sesong. For at dette skal være økonomisk rentabelt må man har leveringsavtaler som er
faste over en årrekke. Her er det også viktig å notere at noen jordboende sykdommer
angriper både agurk og tomat, hvilket gjør vekstskifte bare mellom disse lite effektivt, og
hverken agurk eller salat har nogen særlig forbedrende effekt på jordstruktur.
Vekstskifte med ikke-salgbare vekster: Det beste vekstskiftet for jordstruktur og reduksjon av
jordboende sykdommer er flerårig vekstskifte med vekster som korn, kløver eller bønner.
Dette vil kreve at veksthuset varmes opp vinterstid til å holde gang i etterveksten.
Energiforbruk og CO2-utslipp vil være høyt i forhold til effekten, særlig i perioder med streng
kulde.
Mellomkulturer: Dyrking av andre kulturer sammen med salat er teknisk sett mulig. Men ved
dyrking av agurk eller tomat er det lite lys som når bakken og det er trolig ikke mulig å dyrke
noen lavere vekster sammen mad agurk eller tomat.
Mobil grønngjødsel: Her hentes inn grønngjødsel som kløvergressavklipp fra friland og
blandes inn i jorden. Dette er med til å øke den biologiske aktivitet i jorden samt øke
moldinnhold og diversitet av mikroorganismer. Dette er tiltak som trolig kan redusere press
fra jordboende skadegjørere.

Økonomi og marked
Avsetning av økologiske produkter i markedet har vært en av de største problemstillingene
innenfor all økologisk produksjon. Markedet i Norge er lite, og grøntproduksjoner vil ha
varierende avling etter enkeltsesongens klima, temperatur og lys, som vil påvirke også inne i
et veksthus. Man vil også i noe lavere grad ha en leveringssikkerhet som ønsket hos
forhandler, på grunn av markedets størrelse.
Det er kostnadskrevende å dyrke i veksthus både i konvensjonell produksjon, og enda mer i
økologisk (bl.a. fordi krav til arbeidsinnsats er høyere og avlingen er gjennomgående noe
lavere). Dette henger sammen med bruken av lys, vann, varme og gjødsel, og at veksthus er
kostnadskrevende i investering, drift og vedlikehold. Derfor er det nødvendig å utnytte hver
kvadratmeter mest mulig. Dette betyr at selv om det i teorien er mulig med vekstskifte i
økologisk produksjon, er de økonomiske forhold i Norge en hindring for dette.
Store deler av europeisk økologisk agurk- og tomatproduksjon skjer i ekstensive
dyrkingssystemer i bakken. Ofte er dette simple veksthus med enkle tekniske installasjoner,
som kan være økonomisk rentable med 10 kg tomat avling/m2. Man trenger ikke, eller lite,
oppvarming i sørlige land, ikke tilsetting av lys og forholdvis lite gjødsel per arealenhet.
Prisfordelen for økologiske produkter er i dag ikke stor nok til å veie opp for bakdelene. Når
de økologiske produsentene likevel velger denne produksjonsstrategien skyldes dette i stor
grad at de har muligheten og har kunnskap og interesse, samt at muligheten for

parallellproduksjon har gjort den økonomiske situasjonen sikrere. Man kan med andre ord si
at muligheten for parallellproduksjon har sikret en del av den økologiske produksjonen.
Dessverre er det i dagens situasjon lite sannsynlig at det vil være lønnsomt med økologisk
grønnsaksproduksjon i bakken i Norge. Mer forskning, endring i prisstruktur og endring i
rammebetingelser er mulige virkemidler for at det skal være lønnsomt med nødvendige
nyetableringer.

Skandinavisk samarbeid
Norsk Gartnerforbund (NGF) samarbeider med våre nordiske søsterorganisasjoner, og tema
økologisk produksjon har vært tema for organisasjonenes møter flere ganger gjennom årene,
da vi møter mange av de samme utfordringene. Det er stor fortvilelse og liten forståelse for
nødvendigheten av de nye reglene som nå er i
ferd med å vedtas. Lovteksten avventes med
stor spenning. Spesielt er det knyttet spenning
til produksjon av salat, som det har
fremkommet signaler om at ikke lenger vil
tillates dyrket i potter etter det nye regelverket
(finnes i dag i noen grad på samme måte som
krydderurter dyrkes og selges i potter).
Våre svenske og finske samarbeidspartnere
oppgir at de foreløpig ikke er aktive hva
gjelder å finne konkrete løsninger for
produksjonen, de avventer hva regelverket vil
tilsi og hva som vil være tillatt de nærmeste ti
årene. De har også fått beskjed om at det i
løpet av de ti årene vil være en
halvtidsevaluering, og håpet er at den vil gi
mer positive retningslinjer som vil muliggjøre
mer økologisk produksjon, også i veksthus.
Alle land opplever at økologisk dyrking (i
hovedsak av tomat og agurk og lignende
produksjoner) ikke er tilstrekkelig økonomisk
sikkert til at det vil være lønnsomhet i
Agurkblomst, Foto Astrid S. Andersen.
investeringer i nye anlegg. Alle land
rapporterer om at produsenter som har planlagt produksjonsøkning, har lagt planene på is
inntil situasjonen er avklart. Dette har ført til en bråbrems i etableringene de siste par årene,
og er sannsynlig også i årene som kommer. Det uttrykkes dermed fra flere hold at det nye
regelverket oppleves som en styrt avvikling av økologisk produksjon av de aktuelle kulturene.
Mye kan skje de nærmeste ti år, og uavhengig av nytt regelverk er det et presserende behov
for ny forskning, gjerne i samarbeid mellom de skandinaviske landene. Vi har tidligere i
teksten pekt på noen av utfordringene som viser for produksjonen, og mange av disse er
felles for alle land. Sverige pekte i hovedsak på næringsopptak som den største utfordringen,
Finland var generelt åpen for at mer kunnskap på alle nivåer er påkrevd, og peker også på at
produsentene er for få og små til selv å kunne bekoste og løfte dette alene, slik at det krever
vesentlig finansiering fra myndighetene.

Hva må til for å lykkes?
For å lykkes med økologisk produksjon av grønnsaker dyrket i bakken i veksthus må man
ha:
1) Markedstilgang og sikkerhet for avsetning, samt et prisnivå som gjør produksjonen
lønnsom.
2) En sykdomsfri jord som utgangspunkt for produksjonen. God jordstruktur som gir
luftig jord med god drenering.
3) Tilgang til økologiske, podede småplanter.
4) Egnede veksthus med varme i bakken.
5) Tilgang på organisk gjødsel, jordforbedringsmateriale og evt. grønngjødsel som er
godkjent til bruk i økologisk.
6) God kunnskap om kulturen og bruk av fast og flytene organisk gjødsel.

Økologiske tomater i veksthus. Foto Astrid S. Andersen

