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Svar på høring angående forslag til nytt økologiregelverk fra 01.01.2021 for 

økologisk produksjon og merking av økologiske produkter 

 

 

Fylkesmannen i Trøndelag viser til høringsbrev datert 03.01.2020 angående høring av nytt 

økologiregelverk. Regelverket blir gjeldende i EU fra 1.1.2021. Regelverket er under vurdering i 

EØS/EFTA, og vil bli gjennomført i Norge gjennom at det vedtas en ny økologiforskrift. Målet med 

revideringen er å begrense unntak, og utvikle regelverksrammer i samsvar med økologiske mål og 

prinsipper, og derigjennom fremme forbrukertillit til økologiske produkter.  

 

Fylkesmannen i Trøndelag er bekymret over at flere av de nye endringene vil medføre at det blir 

vanskeligere å drive økologisk, og at det kan bidra til at flere slutter med økologisk produksjon. Mens 

forbruket av økologiske varer har økt har det økologiske jordbruksarealet gått ned årlig, og vi mener 

det er viktig at nye regler ikke bidrar til ytterligere nedgang i areal og produksjon. Klimaet her i 

norddelen av Europa er kaldere enn lengre sør, og dette gjør at vi har andre vekstvilkår. Nedenfor 

har vi kommentert flere av foreslåtte endringer ved innføring av nytt regelverk. 

 

 

Endring i produksjonsregler for planter 

 

Økning i kravet til å bruke mer lokalprodusert fôr. 

Ut ifra økologisk prinsipper skal en bruke mest mulig egne og lokale ressurser. Implementering av 

EU- regelverket vil medføre økt krav til eget og lokalprodusert fôr. Størsteparten av det økologiske 

arealet i Trøndelag er grovfôrareal. Det dyrkes også økologisk korn i Trøndelag, men arealet har blitt 

sterkt redusert. Fra 2011 til 2019 er det redusert fra 27 615 da økologisk korn til 12 817 da. 

Reduksjon i areal har også skjedd på landsbasis fra 81 965 da i 2011 til 68 817 daa i 2019. 

Landbruksdirektoratet sin rapport; Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer, rapport 

for 2018, viser at produksjonen av økologisk korn var under halvparten så stor i 2018-2019 som året 

før. Denne store nedgangen tilskrives i stor grad tørken i vekstsesongen 2018, men viser også at 

produksjonen vil variere fra år til år. 
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For å klare kravet om 30 % egen- og lokalprodusert fôr til svin og fjørfe og 70 % til drøvtyggere innen 

1.1.2023 kreves det økt produksjon av økologisk fôrkorn. En økning i forbruket av økologisk mat vil 

også kreve økt produksjon av korn til matkorn. I tillegg bør produksjonen av proteinvekster økes i 

landet, men det anses ikke som realistisk å bli selvforsynt. I og med at vi ikke har nok økologisk 

proteinvekster og korn er det foreløpig nødvendig at kraftfôrfirmaene kan hente kraftfôrråvarer fra 

våre naboland, og at dette kan defineres som egenprodusert.  

 

Parallellproduksjon 

For parallellproduksjon blir det ikke lenger unntak for bruk av like sorter i eng som kun brukes til 

beiting.  Vi har i Norge få sorter tilpassa vårt klima, for enkelte arter bare en. I Norge bruker vi mye 

blandingseng med flere arter og sorter, dette for å øke sjansen for overvintring.  Bortfall av 

muligheten ved parallellproduksjon å bruke samme sort i økologisk eng som kun brukes til beiting, 

som i den konvensjonelle enga, vil medføre at en får et mindre varig og et dårligere beite enn 

nødvendig. Dette kan gjøre at produsenter slutter med den økologiske produksjonen.  

 

Det bør ses på nytt på reglene om at det ikke er tillatt med parallellproduksjon av samme sort og 

samme art. Dette er et krav som ikke har noe med økologisk produksjonsmåte å gjøre. Dette er kun 

en regel for å forenkle kontrollen. 

 

 

Framtidig krav om å bruke mer økologisk formeringsmateriale for dyr og planter 

Dagens regelverk krever at det benyttes økologisk formeringsmateriale i økologisk 

landbruksproduksjon dersom dette er tilgjengelig. Muligheten til å benytte konvensjonelt 

formeringsmateriale når det ikke er mulig å skaffe økologisk formeringsmateriale, vil etter nytt 

regelverk fases ut 15 år etter at det trer i kraft, dvs. utfasing innen 31.12.2035. En forbedret database 

skal forbedre formidling av økologisk formeringsmateriale av både planter og dyr.  

 

Felleskjøpet skriver i Økologisk nytt datert 28.02.2020 at det er begrenset tilgang på økologisk 

såvare. For å imøtekomme kravet om å kun bruke økologisk eller karens materiale, må derfor 

produksjon av økologisk formeringsmateriale opp. ThermoSeed behandling (varmebehandling) av 

frø, for å redusere sopp, kan medføre at mer av det økologiske såkornet kan godkjennes.  

 

For engfrøblanding er det i dag vanskelig med 100% økologisk frøblanding. Både fordi det er enkelte 

frøsorter det er «umulig» å skaffe som økologisk, men også fordi økologisk avlinger varierer mer enn 

konvensjonelle, og da vil det bli store svingninger i hva en kan klare å framskaffe av såvarer det 

enkelte år. 

 

Utredning fra NORSØK viser at for fjørfe benyttes det kun konvensjonelle daggamle kyllinger i 

økologisk produksjon. Fjørfeaktørene mener det blir veldig kostbart og krevende å etablere egne 

verdikjeder, fordi produksjonen i dag er for liten. Et alternativ kan være import.  

Det er også mulig å innføre økologisk planteformeringsmateriale fra et annet EU-land.    

 

Mattilsynet viser til at det i dag benyttes en betydelig andel konvensjonelt materiale, og at en 

fastsettelse av en sluttdato for bruk av konvensjonelt formeringsmateriale vil bidra positivt til å øke 

produksjonen av økologisk materiale. Men for enkelte produksjoner kan dette bli kostbart i og med 

at produksjonene foreløpig er liten. Import er mulig, men ikke forenlig med økologiske prinsipp og 

det er en fare for å få inn sykdommer. Ved å fjerne muligheten til å bruke konvensjonelt 

formeringsmaterial når økologisk materiale ikke er tilgjengelig, vil en gjøre det vanskeligere å 

produsere økologisk. Det kan også medføre at enkelte slutter.  
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Endring i produksjonsregler for husdyr 

 

Oppbinding av dyr i små besetninger 

Muligheten til å gjøre unntak fra kravet om løsdrift og forbudet om oppbinding av dyr videreføres i 

små besetninger, og antall dyr endres fra i dag 35 dyr til maksimalt 50 dyr (ikke medregnet unge 

dyr). Unntak fra løsdriftskravet kan gjøres dersom det ikke er mulig å holde dyrene i grupper 

tilpasset deres adferd.  

 

Fylkesmannen i Trøndelag støtter denne muligheten, og fastsettelsen av antall dyr, da det kan 

tenkes at enkelte virksomheter som tidligere ikke har kunnet legge om til økologisk produksjon på 

grunn av båsfjøsdrift og antall dyr, nå vil kunne få en mulighet til det. Dette kan bidra til økt 

produksjon av økologisk melk. 

 

Utfasing av unntak 

Muligheten for at den siste oppfôringsfasen av storfe (herunder okser) beregnet på kjøttproduksjon 

kan skje innendørs, fases ut i nytt regelverk.  Resultat fra spørreundersøkelse viser at flere 

virksomheter vurderer å slutte med økologisk storfeproduksjon når dette unntaket fases ut, og en 

må da regne med at det vil bli en nedgang i antall okser som fores fram, noe som vil være uheldig i 

og med at forbruket av økologisk mat øker.  Fylkesmannen mener denne utfasingen kan medføre en 

sikkerhetsutfordring. 

 

 

Forbud mot dyrking i avgrenset medium i økologisk veksthusproduksjon 

 

I EU-regelverket vil det bli innført et krav til dyrking i jord, og et forbud mot dyrking i avgrenset 

medium. Regelverket skal ikke gjelde for dyrking av blomster og krydderurter som selges sammen 

med pottene til endelig forbruker, eller for småplanter for videre dyrkning.  I de nordiske landene 

produseres det mye i avgrenset medium og Finland, Sverige og Danmark vil ha en overgangsordning 

fram til 31.12.2030.   

 

Nesten all dyrking i økologiske veksthus i landet er i dag i avgrenset medium. 

Konsekvensutredningen viser til at kravet vil medføre en betydelig reduksjon i produksjon av 

økologisk agurk og tomat. Dette begrunnes i at det vil være kostbart å bygge om eksisterende 

veksthus. I et veksthus vil det også være begrensning i forhold til vekstskifte ved dyrking i bakken, og 

en kan derfor se for seg større utfordringer med skadegjørere, noe som vil være uheldig. Ved en 

eventuell innlemmelse av EU regelverket må Norge få tilsvarende overgangsregler på 10 år som de 

øvrige nordiske landene. 

 

 

Kontrollordningen 

 

Mer risikobasert tilsyn 

Et nytt regelverk vil åpne for et mer risikobasert tilsyn med 24 måneders intervall for definerte 

lavrisiko virksomheter. Dette er foretak det ikke er registrert avvik hos de siste 3 årene. Det skal hos 

disse imidlertid være en årlig dokumentkontroll. Fylkesmannen i Trøndelag støtter denne endringen. 

 

Kontrollpliktig salg av økologiske produkter i løsvekt 

Det vil bli et nytt krav om at detaljister som omsetter produkter i løs vekt må være tilknyttet 

kontrollordningen. Det vil bli et unntak ved omsetning av mindre mengder produkter, maks 5000kg 
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pr år og 20000 Euro. Fylkesmannen vurderer som Mattilsynet at nasjonale grenser ikke bør settes 

lavere. 

 

Gruppesertifisering 

Mange mindre bedrifter ønsker ikke å sertifisere seg p. g. a. kostnadene og det administrative 

arbeidet. En gruppesertifisering kan vært en løsning, men konsekvensutredningen tyder på at 

kriterier og krav vil virke begrensende for en slik sertifisering.  

 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

Anstein Lyngstad (e.f.) 

Seksjonsleder jord 

  

 

Gunhild Halvorsen 

Fylkesagronom 

Landbruksavdelingen  Landbruksavdelingen 
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