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Årsberetning fra styret 2015
Stiftelsen Norsk senter for økologisk landbruk holder til på Tingvoll gard i Tingvoll kommune.

Styret har hatt følgende sammensetning:

Styreleder:   Gunnar Waagen (Tingvoll kommune) 

Nestleder:   Erik Moen (OIKOS)

Styremedlemmer:       Ottar Longva (Fylkesmannen i Møre og Romsdal) 

   Ingvar Kvande (Bioforsk Økologisk/NIBIO)

   Odd Arild Bugge (Bioforsk Økologisk/NIBIO) 

   Inger Johanne Tafjord (Møre og Romsdal fylkeskommune)  

Varamedlemmer:     Peder Hanem Aasprang (Tingvoll kommune)                                   

                                    Jon Magne Holten (OIKOS)

   Synnøve Valle (Fylkesmannen i Møre og Romsdal)

                                    Randi Berland Frøseth (Bioforsk Økologisk/NIBIO)     

                                    Erlend Lund Tveekrem (Bioforsk Økologisk/NIBIO) 

    Steinar Reiten (Møre og Romsdal fylkeskommune) 

Det er avholdt 6 styremøter og behandlet 47 saker.

Stiftelsen sitt hovedmål er å fremme utviklinga av økologisk landbruk. Staten, ved Landbruks- og matdepartementet, 
har forpliktet seg til å ivaretar hovedmålet gjennom det statlige forvaltningsorganet Bioforsk. Fra 01.07.15 ble Bioforsk, 
Skog- og Landskap og NILF slått sammen til ett institutt, NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi). En avdeling av Bioforsk/
NIBIO er etablert i administrasjonsbygningen på Tingvoll gard 

Sidsel Sæterøy var, etter forslag fra NORSØK, medlem av Bioforsk sitt styre i 2015.  

Gårdsdrifta er forpaktet av et forpakterpar. Bioforsk/NIBIO leier administrasjonsbygg, vognbu, oppalsrom og parkanleg-
get.  

NORSØK har ingen ansatte. Einar Lund er leid inn som administrativ leder. Vaktmestertjeneste og fagkompetanse til 
prosjektgjennomføring leies inn fra Bioforsk/NIBIO.  Regnskapet er satt bort til regnskapsfirmaet Kontor Service AS.

Tingvoll Sol- og Bioenergisenter er i 2015 driftet av Bioforsk/NIBIO som har videreført tidligere aktivitet med besøk av 
skoleelever, arrangement for ulike grupper og gjennomføring av ulike prosjekt med energi som tema. 

Det er arbeidet videre med å finansiere og etablere Tingvoll Økopark. I november ble Tingvoll Økopark Eiendom AS 
stiftet. NORSØK har bidratt med aksjekapital i form av et tinginnskudd verdt 8,4 mill kr. Tinginnskuddet omfatter verdien 
av den gamle låven, Sol- og bioenergisenteret, et redskapshus og fradelt bygslet tomt.

Et tidligere kalvebeite på oversiden av Storlåven ble ferdig opparbeidet til en «Folkepark» med rasteplasser, liten klatre-
park, trimstasjon og dyreinnhegninger. Sparebankstiftelsen Tingvoll og Gjensidigestiftelsen har bidratt med finansiering. 
I tillegg er det gjort en stor dugnadsinnsats fra Tingvoll gard sine venner. Området blir mye brukt av barnehager, skoler, 
barnefamilier og turgåere.

Miljø

En kan ikke se at stiftelsens aktivitet har hatt negativ virkning på ytre miljø. 

Tingvoll Gards Venner

Vennegruppa bidrar til å støtte ulike aktiviteter i tilknytning til Tingvoll gard. I 2015 har Tingvoll gard sine venner bidratt 
til dugnadsarbeid ved opparbeidelse av «Folkeparken», rydding av søppel i strandsonen til Tingvoll gard, riving av gamle 
gjerder, ryddingen av hustomtene på husmannsplassen på Saltkjelen. Til sammen er det utført ca 300 dugnadstimer.
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Økonomi 

Omsetningen var på kr 2 204 099.  Før finansinntekter og utgifter viser driftsresultatet et overskudd på kr 639 
583. Med finansinntekter og finansutgifter viser årets resultat et overskudd på kr 409 303.

Sum egenkapital og gjeld utgjør kr 29 109 903. Av dette utgjør egenkapitalen kr 21 464 595 som tilsvarer 74 % 
egenkapitaldekning.

Stiftelsen NORSØK har overført eiendeler som tings- innskudd ved stiftelsen av selskapet Tingvoll Økopark Eien-
dom AS.  Tomt og bygninger ble overført for en samlet verdi a kr 8 400 000 Stiftelsen NORSØK har fått utstedt 
aksjer med tilsvarende verdi.  

Årets overskudd på kr 409 303 er ført som økning i annen egenkapital. 

Årsregnskapet for 2015 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes at forutsetningen om 
fortsatt drift er til stede. 

Virksomhetsoverdragelse fra NIBIO til NORSØK

I forbindelse med etableringen av NIBIO ble følgende politiske beslutning gjort kjent gjennom en pressemelding 
5. juni:

”Nasjonalt kompetansesenter for økologisk landbruk og matproduksjon” avvikles fra 1. juli 2015 i NIBIO, og 
stiftelsen NORSØK på Tingvoll tilbys å overta oppgaver og ressurser fra NIBIO.»  

På bakgrunn av dette ble det gjennomført forhandlinger mellom NORSØK og LMD om virksomhetsoverdragelse. 
Det ble avtalt at 12 personer skulle overføres fra NIBIO til NORSØK. Virksomhetsoverdragelsen skulle gjennom-
føres fra 01.01.16. Samtidig ble avtalen mellom NORSØK og LMD angående LMD sin forpliktelse til å ivareta 
NORSØK sine vedtektsfestede mål sagt opp av begge parter. 

De øvrige ansatte i NIBIO stasjonert på Tingvoll skulle fortsette i NIBIO med daglig arbeidssted Tingvoll. Det ble 
framforhandlet avtaler mellom NIBIO og NORSØK angående videre leie av lokaler for NIBIO-ansatte på Tingvoll 
i NORSØK sine lokaler, leie av personell og utstyr og prosjekteierskap.

NORSØK ble av LMD tildelt midler til gjenoppbygging av NORSØK; kr 0,8 mill i 2015 og kr 2 mill i 2016.

For 2016 ble NORSØK tildelt kr 5 mill av LMD for å utvikle økologisk landbruk. Fra behandling av  saken i nærings-
komitéen refereres følgende: 

«Komiteen mener derfor at det opprettes en egen ny post 72 «stiftelsen Norsk senter for økologisk landbruk 
(NORSØK)» under kap. 1138. Disse midlene skal gå til stiftelsen Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) 
sitt arbeide for å fremme økologisk produksjon og forbruk. Forskning og utvikling dekkes innenfor rammen. På 
den måten støtte opp om Stortingets økologiske målsetning på 15 pst. innen 2020.»

Høsten 2015 startet arbeideidet med å bygge opp NORSØK til igjen å bli en organisasjon med egne ansatte som 
skal drive med forskning, utvikling og informasjon for å fremme økologisk landbruk.  Arbeidet med å revidere 
vedtektene og bli godkjent om søkergode på prosjektmidler forvaltet av Norges Forskingsråd ble satt i gang. Ved 
inngangen til 2016 var nytt lønns- og regnskapssystem og nye IKT-system etablert. Ny nettside for NORSØK på 
engelsk og norsk ble lansert 4. januar 2016. 
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Framtidige oppgaver

For NORSØK vil 2016 bli et krevende år. Alle administrative rutiner og støttefunksjoner skal på plass. NORSØK 
må vise at de fortsatt har høyt kvalifisert personell innen forskning, utvikling og formidling. Dette krever aktiv 
markedsføring lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Fagstrategiske planer skal utarbeides og allianser 
bygges. Samtidig skal de ansatte sikre god kvalitet og avtalt framdrift på pågående prosjekt. 

For å videreutvikle NORSØK og Tingvoll gard som en ressurs for økologisk landbruk, landbruk generelt, lokal-
samfunnet og regionen må det positive samarbeidet med Tingvoll kommune, Møre og Romsdal Fylkeskom-
mune, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, NIBIO sin avdeling på Tingvoll og ulike næringsaktører og frivillige 
organisasjoner videreføres.  
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NORSØK, 
Norsk senter for økologisk landbruk

Gunnars veg 6
6630 TINGVOLL

Tlf: 47 930 09 884
E-post: post@norsok.no

www.norsok.no


