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Mattilsynet 

 

Att: Høringsinnspill 2019/244007       

 

Dato: 28.01.2019 

 
Deres ref.: Are Tømmerberg Sletta 

 
Høringssvar – endringer i regler for økologisk produksjon 
 
 

Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) er positive til de foreslåtte endringene i 

regelverket.  

 

Endring i listene over tillatte tilsetningsstoffer og produkter i økologisk produksjon 

Det er positivt at natriumbikarbonat får fornyet godkjenning.  

Vi er lite kjent med stoffet xylite og dets egenskaper som jordforbedringsmiddel. Med tanke 

på at det består av fossilt karbon er begrensningen EGTOP-rapporten om gjødsel og 

jordforbedringsmidler nevner, svært viktig. I denne rapporten legges det vekt på at bare xylite 

som biprodukt av brunkullutvinning tillates brukt økologisk produksjon. Xylite må ikke bli 

utvunnet bare for bruk som jordforbedringsmiddel.  

Det kan være grunn til å utvide kunnskapen om nedbrytningshastigheten for karbonet i 

stoffet når det brukes som jordforbedringsmiddel, for å være sikre på at stoffet ikke brytes 

ned på samme måte som torv i kontakt med luft.     

 

Videreføring av overgangsordning for bruk av ikke-økologiske proteinråvarer 

Det er positivt at overgangsordningen for bruk av inntil 5 % ikke-økologiske proteinfôrmidler i 

fôr til fjørfe og svin forlenges med ytterligere ett år.  

 

Klargjøring i regelverket om bruk av kaustisk soda til reingjøring i økologisk birøkt 

Uklarheter i regelverket skaper unødig usikkerhet for produsentene. Det er positivt at kaustisk 

soda kan benyttes i økologisk birøkt, og at regelverket nå er klart når det gjelder dette. 
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Informasjon til brukerne 

For mange vanskeliggjør det forståelsen av regelverket at rettigheter og plikter ikke kan leses 

direkte ut av forskriften, og at det bare er i selve forordningsteksten en kan finne nødvendig 

informasjon. Det er svært viktig at forordningsteksten er lett tilgjengelig og at innholdet er 

forståelig for brukerne. Det er derfor positivt at Mattilsynet gjør forordningsteksten 

tilgjengelig i tilknytning til forskriften. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Grete Lene Serikstad        

Saksbehandler         
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