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1 Bakgrunn

Regjeringen har fastsatt 15% s om mål for økologisk landbruksproduksjon og for forbruk av
matvarer som det finnes en økosertifiseringsordning for. Målene skal nås innen 2020. Økt
forbruk skal skje på basis av norske varer for produkter det er forutsetninger for å produsere i
Norge.

Stra tegisk plan for økologisk landbruk i Nordland 2010 - 2015 beskriver målsettinger for utvi k-
ling av økologisk landbruksproduksjon i fylket, konkretisert på arealnivå og for grovfôrbaserte
husdyrproduksjoner. Målsettingene er for noen produksjoner satt lavere e nn de nasjonale
målsettingene, da det var en ambisjon om å fastsette realistiske mål, se figur nedenfor. I ti l-
legg til målsettinger på arealnivå og for husdyrholdet er det en målsetting at Nordland skal bli
kjent for å kunne tilby fullstendige økologiske m ålsettinger basert på økologiske råvarer og at
Fylkesmannen skal gå foran for økt forbruk av økologisk mat i offentlige virksomheter i Nor d-
land.
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Mål setting innen 2020 15 %
40 for e-
tak 6% 5 % 5 % 5% 10 %

Status 2014 5,3 9 1,1 0,1 1,5 7,2 11,3
2010 5,5 12 1,1 4,6 1,5 4,8 11,0
2005 3,6 12 0,9 5,0 1,7 3,4 6,9
2000 1,9 7 0,7 1,0 0,4 1,5 8,0

Figur 1 . Økologisk landbruksproduksjon i Nordland. Målsettinger i strategisk plan for økologisk landbruk
i Nordland, status pr 2014 og tall som viser utvikling siden 2000. økologiske arealer og dyretall i % av
total. Kilder: SLF/Landbruksdirektoratet og Debio.

I Nordland øker arealet med økolo gisk landbruksproduksjon langsomt og lå i 2014 på 5,3%
av totalarealet i drift, se figur med oversikt over utvikling av økologiske arealer og husdyrhold
i vedlagte prosjektbeskrivelse. For forbruket har vi pr i dag ikke god nok kunnskap for fylket.

Fra Fy lkesmannens side har melkeproduksjon og kjøttproduksjon på grovfôrbaserte dyreslag
hatt størst fokus. Det jobbes målrettet for å øke melkeproduksjonen på ku gjennom TINEs
prosjekt Økt produksjon av økologisk melk i Nord - Norge, som nå er inne i nest siste a v fem
prosjektår. Tall fra TINE viser at produksjonen av økomelk øker, men det er langt igjen, både
til den nas jonale målsettingen og til TINEs målsettinger for økomelkproduksjon i Nord - Norge.
TINES mål er en leveranse på 3,5 mill liter økologisk melk i la ndsdelen innen utgangen av
2019: i 2013 ble det produsert 1,45 mill l iter , og av dette 1,04 mill l iter i Nordland. For kjøtt
har det ikke lykkes å oppnå en tilsvarende prosjektsatsning, men her ligger vi likevel litt hø y-
ere på statistikken. Vi har ikke ha tt samme fokus på økologisk potet og grønt og kjenner ikke
til in i tiativ for å sette fart i denne produksjonen.
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Dersom omleggingstakten skal økes og en skal ha håp om at de økologiske produksjonsta l-
lene skal nærme seg målsettingene som er satt både nasjon alt og for Nordland, anser vi at
det er behov for å sette inn informasjons - og inspirasjonstiltak rettet mot primærprodusenter,
landbruksorganisasjoner og kommuner. Det må skapes oppmerksomhet omkring mulighet e-
ne som ligger i økologisk produksjon, og veile dningstilbudet som finnes for dem som er i n-
teressert. Samtidig ønsker vi å kartlegge interessen for produksjonsformen blant landbruk s-
foretakene, med tanke på målretting av tiltak i framtiden.

Produksjon og marked henger sammen. Offentlige virksomheter har et ansvar for å gå foran
og gjennomføre nasjonale målsettinger. Av større offentlige virksomheter er det først og
fremst forsvaret som har gode resultater å vise til når det gjelder forbruk av økologisk mat.
Deres påtrykk har lagt til rette for en økning i produksjonen av økologisk melk i Nord - Norge.
Fylkeskommunen har besluttet å miljøsertifisere de videregående skolene i Nordland og vil ta
i bruk økologisk mat i sine kantiner i denne sammenhengen. Omlegging av storkjøkken til
økologisk servering innenfor gitte budsjettrammer kan være krevende, derfor er det nødven -
dig med informasjon og veiledning for å lykkes i prosessen.

Vi forventer at større etterspørsel fra offentlige kantiner vil gi drahjelp, som vil legge til rette
for en økt økologisk landbrukspro duksjon i fylket.

Forankring

Forankring i Fylkesmannen i Nordland sine planer og oppdrag

Forankring i Fylkesmannens oppdrag fra Landbruks - og matdepartementet:
Arbeidet med utvikling av økologisk landbruk og omsetning av økologiske landbruksprodu k-
ter sk al styrkes, herunder videreutvikling av økologisk landbruk som en del av næringsutvi k-
lingsarbeidet i fylket, videreutvikling av nettverk for å stimulere til økologisk jordbruksdrift og
synliggjøring av resultater av regionale og lokale satsinger innenfor ø kologisk landbruk.

Forankring i Regionalt næringsprogram for landbruket i Nordland 2013 - 2016 :
I programmet prioriteres økologisk landbruk, både når det gjelder bedriftsrettede midler og
tilretteleg gingsmidler.

Forankring i Strategisk plan for økologisk lan dbruk i Nordland 2010 - 2015 :
Planen beskriver målsettinger og strategier for økologisk landbruk i fylket.
Landbruks - og reindriftsavdelinga har besluttet å synkronisere Strategisk plan for økologisk
landbruk i Nordland 2010 - 2015 tidsmessig med Regionalt næ ringsprogram for landbruket i
Nordland . V arigheten av planen er dermed forlenget ut 2016. Når vi vet status på andre
planprosesser, blant annet fylkeskommunens temaplan om landbruk vil vi ta stilling til om det
skal utarbeides en ny plan for økologisk land bruk eller om temaet skal integreres i næring s-
programmet.

Forankring i Nordland fylkeskommunes planer og vedtak
Utviklingsprogram Nordland, mål 3, strategi 2: oppfølging av handlingsplan for økologisk
landbruk i Nordland.
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Fylkeskommunen har vedtatt at all e videregående skoler skal miljøfyrtårnsertifiseres og har
lagt inn økologisk mat som et av målene.

2 Mål og tiltak

Effektmål
Det overordna målet med prosjektet er ø kt produksjon og forbruk av økologisk mat i Nor d-
land .

Resultatmål 1
Økt forbruk av økologi sk mat hos Nordland fylkeskommune og Fylkesmannen i
Nordland skal legge til rette for økt økologisk landbruksproduksjon i Nordland.

Delm ål 1
Kantinene på videregående skoler i Nordland og kantina på Statens hus i Bodø skal tilby
økologisk mat til kundene. Minst ti kantiner skal innen utgangen av 2016 være kvalifisert til
Debio sitt serveringsmerke i bronse, som innebærer at minst 15 produkter de bruker jevnlig
er økologiske, eller at 15% av serveringen skal være økologisk (beregnet av innkjøpssum).
Frist 31 .12.2016.

Delmål 2
Minst 15% av maten eller 15 matvare r ved Fylkesmannens arrangementer skal være økol o-
gisk. Frist 31.12.2017.

Bakgrunn
Fylkestinget har bestemt at videregående skoler skal miljøfyrtårnsertifiseres og økologisk
mat er et e lement i de tte ar beidet . Det er ca 25 storkjøkken og andre utsalgssteder til sa m-
men, et an tall som k an forandre seg dersom det skjer omorganiseringer.

Fylkesmannen skal bidra til måloppnåelse for nasjonale målsettinger om 15% produksjon og
forbruk innen 20 2 0. Fylkesmannen s kantine i Bodø drives av en privat aktør med skiftende
bemanning. Det er nødvendig å gå i dialog med virksomheten for å oppnå varige resultater
med hensyn til tilbud om økologisk mat i kantina. Krav til økologisk mat legges inn ved ny
utlysning av drifts avtalen for kantina. Vi må også utarbeide rutiner for bestilling av økologisk
mat ved våre arrangementer.

Å dreie driften av et storkjøkken over mot bruk av økologisk mat kan by på ulike utfordringer.
Informasjon og veiledning om tiltak som kan gi en velly kket omlegging innenfor budsjettra m-
mene er nødvendig for å skape forståelse for og oppslutning om endringer , og et vellykket
resultat.

Tiltak
1. Studietur med ledere og ansatte fra kantiner på videregående skoler, og kantina på St a-
tens hus, november 2015. To - og en halv dag med to overnattinger. København. Inntil 17
deltagere. Refererer til delmål 1 og 2.
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2. Veiledning med m at - og miljøveileder fra Debio info : Informas j on, workshop og utarbeiding
av handlingsplaner med målsettinger for virksomhetene, region vis våren 2016 ( inntil fem
reiser med møter over 3 dager) . Individuell oppfølging under omleggingsprosessen pr telefon
og i plenum i kantinenettverksmøtene (2 møter pr år). Gjennomføres i 2016. Referer til de l-
mål 1 og 2. Veiledning, spørsmål og diskusjon i plenum i kantinenettverksmøter vår og høst.

3. Midtveise valuering og planlegging av kantinetiltak i 2017 . Frist: 31.12.2016. Delmål 1 og 2.

4. Oppfølging av kantiner som har begynt omlegging og informas j on/veiledning rettet mot de
øvrige i 2017. Frist 31 .12.2017. Delmål 1 og 2.

5. Dialog med driver om tilbudet i kantina på Statens hus i Bodø og krav om økomat ved ne s-
te utlysning av driftsavtalen . Utarbeiding av rutiner for bestilling av økologisk mat til arrang e-
menter (konferanser osv). I nformasjon, motiv asjon stiltak og veiledning til ledere og ansatte
hos Fylkesman nen. Frist 31.12.2017. Delmål 2.

Organisering
Dette er et s amarbeid sprosjekt me llom Nordland fylkeskommune s kantinenettverk , fylke s-
kommunens kultur - , miljø - og folkehelseavdeling (KMF) , F ylkesma nnen i Nordland og Debio
info. Studietur for kantineansatte og veiledning ute i de forskjellige virksomhetene er nye ti l-
tak som er planlagt og blir gjennomført gjennom prosjektet. K antinenettverksmøtene er en
eksisterende arena som prosjektet kobler seg på . Fylkeskommunen har sett muligheten til å
benytte nettverket for å oppnå sine målsettinger for miljøsertifisering og økologisk mat i vid e-
regående skoler .

Kostnader og f inansiering
Kostnadsplan for tiltakene finnes på side 11. For fylkesmannens tidsressurs er det beregnet
en pris pr arbeidsdag på kr 2 700, - (kr 360, - pr time). Beløpet omfatter felleskostnader som
husleie, arkivtjeneste, regnskap osv.

Når det gjelder finansieringen dekker KMF kostnader ved studietur for kantinenettverks delt a-
gere med inntil kr 65 000, - . Kostnader til drift av kantinenettverksmøte ne dekkes også av
KMF , men er utelatt fra prosjektbudsjettet fordi det er arrangementer som ville ha funnet sted
uavhengig av prosjektet. M erkostnader ved økomatveiledning på kantinenettverks møtene
d ekkes av prosjektet . Debio info betaler honoraret til sin mat - og miljøveileder.
Oversikt over kostnader og finansieringsplan finnes på side 11.

Resultatmål 2
Informasjon s - og inspira sjons tiltak rettet mot primærprodusenter skal legge til
rette for økt pro duksjon av økologiske landbruksprodukter i Nord land

M uligheter og utfordringer k nyttet til økologisk landbruksproduksjon skal formidles til går d-
brukere i regione ne i fylket og til landbruksorganisasjonene . Spisskompetanse skal bringes
ut til landbruksmiljø ene og ny kunnskap skal formidles.

Bakgrunn
Det er kostbart og tidkrevende å reise i Nordland og til fylket. Det er begrense t med ressurser
til utadrettet virksomhet om økologisk produksjon for landbruksrådgivningen og andre. Det er
ønskelig å kunne øke a ntallet markdager, fagdager og andre informasjons - og inspir a-
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sjons jon stiltak med fokus på økolog isk landbruksproduksjon. Det er behov for s amordning
mellom regionene i fylket, slik at en kan dra nytte av spisskompetanse som hentes fra nasj o-
nale fagmiljø på en kostnadseffektiv måte. Informasjon om antallet informasjons - og veile d-
ningsarrangement som gjennomføres av Norsk landbruksrådgivning i fylket årlig vil bli ette r-
sendt i se p tember , når vi få r en oversikt over dette fra landbruksrådgivninga.

Tiltak
Innti l ti dags - eller kveldsarrangementer med fokus på økologisk landbruksproduksjon pr år.
2016 og 2017.

Organisering
Samarbeid med l andbruksrådgivning, faglag i landbruket , kommuner og /eller andre om pla n-
legging og gjennomføring av arrangementer om økologisk landbruksproduksjon og mat. Fy l-
kesmannen samordner , lokale tekniske arrangører.

Kostnader og f inansiering
Kostnader og finansiering splan framgår av budsjett på side 1 1 .

Resultatmål 3
Studietur for produsenter , faglag m fl er skal legge til rette for etable ring og u t-
vikling av nettverk for å stimulere til økologisk jordbruksdrift

Studieturen skal være en møteplass og arena for nettverksbygging , inspirasjon , faglig oppd a-
tering og erfaringsutveksling.

Tid og sted
Studieturen tenkes gjennomført før våronna i 2 01 6 . Varighet: tre dager med tre overnattin g-
er . Reisemål i Skandinavia, en region der det er mulig å finne variert økologisk produksjon,
samt videreforedling og salg.

Målgruppe
Produsenter, veiledningsapparat, forvaltning og andre. Inntil 20 deltagere.

Or ganisering
Fylkesmannen i Nordland planlegger og arrangerer studieturen i dialog/samarbeid med o r-
ganisasjoner som arbeider med økologisk landbruk.

Kostnader og f inansiering
Deltagerne betaler en egenandel på kr 3 0 00, - . Deltagernes reise til og fra Garderm oen og
kostnader knyttet til deres tidsbruk er ikke tatt med i budsjettet. Se budsjett med kostnade r
og finansieringsplan på side 11 .

Resultatmål 4
Fylkesk onferanse om økologisk mat og landbruk skal legge til rette for vider e-
utvikling av nettverk for å sti mulere til økologisk jordbruksdrift

Konferansen skal være en møteplass og arena for bygging og videreutvikling av nettverk,
inspira sjon, faglig oppdatering og erfaringsutveksling.
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Tid og sted
Konferansen gjennomføres over to dager vinteren 2017, i Bodø.

Målgruppe
Landbruksorganisasjoner , veiledningsapparat, forvaltning , produsenter, andre.

Organisering
Fylkesmannen i Nordland planlegger og arrangerer konferansen i dialog/samarbeid med
organisasjoner som arbeider med økologisk landbruk.

Kostnader og f inan siering
Deltagerne dekker egne kostnader til reise, dagpakker og overnatting. Se budsjett med kos t-
nade r og finansieringsplan på side 11 .

Resultatmål 5
Nordnorsk økomatpris skal sette fokus på økologisk mat i Nord - N orge.

Nordnorsk økomatpris skal deles ut årlig, i tråd med retningslinje ne for prisen (vedlagt) .

Bakgrunn
Nordnorsk økomatpris er etablert og blir delt ut årlig i samarbeid mellom fylkesmennene i de
tre nordligste fylkene . Prisen skal sette fokus på økologisk mat . Den skal også hedre en pe r-
son, organisasjon eller virksomhet som har gjort en spesiell innsats for å fremme produksjon,
omsetning eller forbruk av økologisk mat i og/eller fra landsdelen.

Tiltak
Innkomne forslag til kandidater til Nordnorsk økomatpris vurderes og en vinner velges ette r
innstilling fra en rådgivende jury. Prisen overrekkes under SMAK nordnorsk matfestival eller
et annet passende arrangement der mat er tema i 2015, - 16 og - 17.

Organisering
Eier av prisen: Fylkesmennene i Nordland, Troms og Finnmark .
Forberedelser og t ilrettelegging: Fylkesmennenes landbruksavdelinger .
Rådgivende jury: Representanter for faglagene i landbruket, kokkelaugene, Norsk landbruk s-
rådgivning, Oikos økologisk Nord - Norge og Fylkesmennene (en fra hvert embete).

Kostnader og f inansiering
De tre fy lkene deler årlige kostnader til drift av prisen likt. Fylkesmennenes egne kostnader til
deltagelse på møter og ved overrekkelse av prisen kommer i tillegg. Se budsjett med kos t-
nade r og finansieringsplan på side 11 .

Resultatmål 6
N y kunnskap om økologisk p roduksjon og forbruk i Nordland s kal inngå i kunnskap s-
grunnlaget for revidering av Regionalt næringsprogram for landbruket i Nordland .

Bakgrunn
Produksjon av økologiske landbruksprodukter har økt langsomt i Nordland. De siste to årene
har arealet som er i drift med økologisk produksjon gått tilbake. TINE gjennomfører et stort
prosjekt for å øke produksjonen av økologisk melk, der utviklingen er liten, men går i riktig
retning. Det har hittil ikke lykkes å få til et tilsvarende samarbeid om en satsning på k jøtt. Når
det gjelder poteter, grønnsaker, urter og bær må produsentene benytte alternative salgsk a-
naler, som direktesalg fra gården, torgsalg osv.
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Vi ønsker å kartlegge gårdbrukernes interesse for omlegging til økologisk produksjon og p o-
tensiale for pro duksjonen, samt eventuelle geografiske tyngdepunkter av produsenter i Nor d-
land , med tanke på å kunne legge til rette for målrettede tiltak for å øke produksjonen fra m-
over . Vi vil også kartlegge omsetning av økologiske landbruksprodukter i Nordland, hvilke
kanaler som benyttes og hvor store kvanta som omsettes av ulike matvarer. Resultatene vil
inngå i kunnskapsgrunnlaget til nytt regionalt næringsprogram for landbruket i Nordland.

Tiltak
Kartlegging av interesse og potensiale for økologisk landbruksproduks jon i Nordland, samt
omsetning av økologiske matvarer i fylket.

Organisering
Aktuelle FoU - virksomheter vil bli invitert til å gi tilbud om å gjøre kartleggingsarbeidet og b e-
arbeide resultatene , etter gjeldende regler for anbud . Undersøkelser utarbeides i dialog med
Fylkesmannen.

Kostnader og f inansiering
Kostnader og finansieringsplan framgår av budsjettet på side 11 .

R apportering, r egnskap og revisjon
Årlige statusrapporter sendes finansiørene ved slutten av hvert kalenderår. Sluttrapport uta r-
beides når regnskap foreligger, andre kvartal 2018.
Regnskap føres av økonomiavdelinga hos Fylkesmannen.
Revisjon utføres av eksternt revisjonsbyrå.

Kostnader og finansiering
Kostnaden ved regnskapsføring inngår i felleskostnader hos Fylkesmannen og er medregnet
i kostnad for prosjektleders tidsbruk i prosjektet, på de forskjellige prosjektaktivitetene.
Kostnadsplan og finansieringsplan finnes i budsjettet på side 11.

3 Organisering

Prosjekteier
Fylkesmannen i Nordland ved landbruks - og reindriftsdirektøren .

Prosjek tleder
Medarbeider e på fylkesmannens landbruks - og reindriftsavdeling, med ansvar for økologisk
landbruk.

Styringsgruppe
Landbruks - og reindriftsdirektøren er styringsgruppe for prosjektet .

Aktuelle s amarbeidspartnere
Nordland fylkeskommune: Kultur - , milj ø - og folkehelseav delinga og kantinenettverket
Fylkesmennene i Troms og Finnmark , landbruksavdelingene
Norsk l andbruksrådgivning
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Debio info
ISS
Oikos
Faglagene i landbruket
Kommuner
TINE Nord, økomelkprosjekt
Økokjøttprosjekt ? (Lofoten mat)

R egnskap og rev isjon
Regnskap føres av økonomiavdelinga hos Fylkesmannen.
Revisjon utføres av eksternt revisjonsbyrå.

4 Tidsplan
Prosjektaktivitet fordelt kvartalsvis på år.

2015 2016 2017 2018
Tiltak 4. kv. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2.
Studietur, offentlige kant i-
ner

X

Veiledning med oppfø l-
ging, offentlige kantiner X X X X

Kantinenettverksmøter X X X
Midtveisevaluering og
planlegging av kantineti l-
tak videre

X

Oppfølging av kantiner
som har lagt om til øk o-
matservering og hjelpe
nye i gang

X X

Informasjon og veiledning
hos Fylkesmannen

X X X X X X

Informasjonstiltak rettet
mot primærprodusenter

X X X X X

Studietur X

Konferanse X

Nordn orsk økomatpris X X X

Utredning X X

Rapportering X X X X
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5 Budsjett

Kostnader

Mål Tiltak

Beregning s-
grun n-
lag/enhetspris Beløp/verdi

Resultatmål 1: Økt forbruk av økologisk mat hos Nordland fylkesko mmune og Fylke s-
mannen i Nordland skal legge til rette for økt økologisk landbruksproduksjon.
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Studietur november 2015
Reise inntil 20 personer 5500 , - x 20 110 000, -
Transport i København og omegn 10 000 , - 10 000, -
Overnatting m frokost Hotel Axel Guldsmeden 1 170, - x 2 x 20 46 800, -
Øvrige måltider 1 90 0, - x 20 38 000, -
Workshop på Årstiderne 5 000, - 5 000, -
Gaver til virksomheter vi besøker 8 x 250 2 000, -
Planlegging og gjennomføring Fylkesmannens tid s-
kostnad

5 dagsverk à
2 7 00, - 13 500, -

Kostnader til vikarer for deltagerne 1 500, - x 2 x 17 51 000, -
Honorar til mat - og miljøveileder (to reisedager og fo r-
beredelser) 3 x 5 000, - 15 000, -
Sum studietur 291 300 , -

Veiledning med mat - og miljøveileder 2016
Veiledningsreiser til Nordland 5 turer 2 dager m/ 2
overnattinger. Honorar 5x2x5 00 0, - 50 000, -
Reisekostnader, overnatting, kostgodtgjørelse 5x10 000, - 50 000, -
Workshops, råvarer 10x2 000, - 20 000, -
Oppfølging pr telefon etter besøksrunden 10 timer x 750, - 7 500, -
Fylkesmannen delta på to bedriftsbesøk 2 dager x 2 7 00, - 5 4 00, -
Reisekostnader FM 4 000, - x 2 8 000, -
Sum veiledning i 2016 140 9 00, -

2 kantinenettverksmøter ( april og høst 2016 )
F orberede lser og deltagelse på møtene 2 7 00, - x3 8 100, -
Honorar til mat - og miljøveileder 5 000, - x2 10 000, -
Reise og opphold, mat - og miljøveileder 5 000, - x2 10 000, -
Sum kantinenettverksmøter 2016 28 100, -

Arbeid hos Fylkesmannen: tilbud i kantina og mat på arrangementer
Interne møter m forarbeid og oppfølging 2 7 00 , - x 4 10 8 00 , -
Dialog m ISS (har driftsavtale for kant ina) 2 7 00, - x1 2 7 00, -
Informasjons - og motivasjon stilt ak m mat - og miljøvei l-
eder, honorar og reisekostnader 5 000, - +5 000, - 10 000, -
Materiell/servering 5 000 5 000, -
Sum tiltak hos Fylkesmannen 2 8 5 00, -

E v aluering og planlegging av aktivitet i 2017
Tidsforbruk Fylkesmannen 2 700, - x 2 5 400, -
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Mat - og miljøveileder , møter 750, - x 5t 3 750, -
Oppfølging i 2017
Tiltak i 2017, planlegges i 2016 50 000, -
Honorar til mat - og miljøveileder 20 000, -
Oppfølging fra Fylkesmannen 2 7 00, - x 3 8 100, -
Uforutsett, 2015 - 2017 30 000, -
Sum evaluering og planlegging i 2016, aktiviteter i 2017 og uforutsett 117 250, -
Sum alle tiltak resultatmål 1 8 82 05 0 , -

Resultatmål 2: Informasjons - og inspiras jonstiltak mot produsenter skal legge til re tte
for økt produksjon av økologiske landbruksprodukter i Nordland.
Inntil 10 arrangement pr år, inntil 20 000, - pr arrangement, inkl
administrative kostnader for tekniske arrangører 20 000, - x 10 x 2 4 00 000, -

Reiser (møter og deltagelse på noen arrang ementer) 15 000, - 15 000, -

Tidsforbruk Fylkesmannen 2 700, - x 1 5 45 5 00, -
Sum resultatmål 2 4 55 5 00, -

Resultatmål 3: Studietur for produsenter , faglag m fler skal legge til rette for etablering
og utvikling av nettverk for å stimulere til økologisk jordbruksdrift
Studietur 3 dager, tre overnattinger, 20 deltagere, 2 reiseledere
Reisekostnader 5 500, - x 22 121 000, -
Overnatting, frokost 1 200, - x 3 x 22 79 200, -
Lunsj, mellommåltider, middager 10 00, - x 3 x 22 66 0 00, -
Transport på bestemmelsesste det 15 000, - 15 000, -
Gaver til bedrifter vi besøker 250, - x 12 3 000, -
Tidsforbruk, forberedelser, gjennomføring, etterarbeid FM 2 7 00, - x 10 27 000 , -
Honorar lokal guide/tilrettelegger 15 000, - 15 000, -
Uforutsett 10 000, -
Sum resultatmål 3 3 36 2 00, -

Resultatmål 4: Fylkeskonferanse om økologisk mat og landbruk skal legge til rette for
videreutvikling av nettverk for å stimulere til økologisk jordbruksdrift
Foredragsholdere, med honorar, reise og opphold 10 000, - x8 80 000, -
Forberedelser, gjenno mføring, etterarbeid 2 7 00, - x10 2 7 000, -
Arrangørkostnader til egne dagpakker, middag osv 2 000, - x4 8 000, -
Underholdning under middag 10 000, -
Uforutsett 10 000, -
Sum resultatmål 4 135 000, -

Resultatmål 5: Nordnorsk økomatpris skal sette fokus på økologisk mat i Nord - N orge
Utdeling årlig 2015 - 17
Reisekostnader for juryen, servering under møter 30 000, - x 3 90 000, -
Trykking og innramming av diplom 1 000, - x 3 3 000, -
Prisbeløp 50 000, - x 3 150 000, -
Reise og opphold for vinner ved utdeling 9 000, - x 3 27 000, -
Møter og forarbeid, Fylkesmannen i Nordland 2 700, - x3 x 3 24 300, -
FM reise til jurymøte og prisutdeling (m middag og overnatting) 10 000, - x 3 30 000, -
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Sum resultatmål 5 324 300, -

Resultatmål 6: Ny kunnskap om økologisk produk sjon og forbruk i Nordland skal da n-
ne grunnlag for revidering av Regionalt næringsprogram for landbruket i Nordland/
Strategisk plan for økologisk landbruk for Nordland.
Undersøkelser om interesse og potensiale for økologisk produ k-
sjon i Nordland . Kartleg ge omsetning av økologiske landbruk s-
produkter i Nordland. 3 00 000, -
Egeninnsats fylkesmannen 2 700, - x10 27 000, -
Sum resultat mål 6 327 000, -

Revisjon og rapportering
Årlige statusrapporter og sluttrapport når regnskap foreligger 2 700, - x 3 8 100, -
Revisjon 25 000, - 25 000, -
Sum revisjon og rapportering 33 100, -

Sammendrag av kostnader på resultat mål ene

Kostnader 2015 2016 2017 2018 summer
Resultatmål 1 291 300 236 650 78 100 606 050

2 227 750 227 750 455 500
3 336 200 336 200
4 135 000 135 000
5 108 100 108 100 108 100 324 300
6 2 700 324 300 327 000

Rapportering osv 1 350 1 350 1 350 29 050 33 100
Sum 403 450 1 234 350 550 300 29 050 2 217 150
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Finansieringsplan
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1 163 650 163 650 108 75 0 65 000 51 000 54 000 606 050

2 20 7 5 00 20 7 5 00 40 5 00 4 55 5 00

3 12 4 6 00 12 4 6 00 6 0 000 27 000 3 36 2 00

4 5 4 000 5 4 000 27 000 135 000

5 60 000 60 000 18 0 000 24 300 324 3 00

6 15 0 000 15 0 00 0 27 000 327 000
Revisjon
osv 12 500 12 500 8 100 33 100

Summer 772 2 50 772 250 108 75 0 65 0 00 11 1 000 18 0 000 20 7 9 00 2 217 1 5 0

Finansiering splan fordelt på prosjektårene

2015 2016 2017 2018 summer
Nfk utviklingsmidler 94 750 462 250 2 02 750 12 500 772 250
Fylkesmannen, utviklings - og
tilretteleggingsmidler 94 750 462 250 202 750 12 500 772 250
Debio info 15 000 73 750 20 000 108 750
Kultur - , miljø - og folkehelseavdeligna (Nfk) 65 000 65 000
Fylkesmannen i Troms 30 000 30 00 0 30 000 90 000
Fylkesmannen i Finnmark 30 000 30 000 30 000 90 000
Egenandel deltagere 51 000 6 0 000 11 1 000
FM driftsbudsjett 22 950 116 100 64 800 4 050 207 900
summer 403 450 1 234 350 550 300 29 050 2 217 150
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Statens hus

Moloveien 10

tlf: 75 53 15 00 || fax: 75 52 09 77

fmn opost@fylkesmannen.no

www.fmno.no
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