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Kommentarer og innspill fra TINE SA til høring av nytt 
økologiregelverk fra 1. januar 2021 

TINE SA ønsker å benytte anledningen til å sende inn høringssvar til den pågående 
høringen av det nye økologiregelverket. TINE SA vil fremme følgende kommentarer 
og innspill til hoved-endringer knyttet til nytt økologiregelverk: 

 2.2. Endringer i produksjonsregler for planter  
 
2.2.2 Heterogent plantemateriale 

Innspill: Det er positivt at det fremmes mer bruk av mer lokal såvare og på sikt 
mindre bruk av konvensjonell såvare, men vi stiller spørsmål til HVA som omfattes 
av heterogent plantemateriale? Beskrivelse av nåsituasjonen: I dag er økologisk 
såvare en mangelvare i Norge, slik at det er viktig at det gis fortsatt mulighet for 
dispensasjon for bruk av konvensjonelle frøarter gjennom Økofrødatabasen. Dette 
fungerer godt i dag. For mjølkeprodusentene er det viktig å få muligheten til å bruke 
raigras i ugrasbekjempelse, på samme måte er rug og raigras sammen en 
beiteblanding, som passer godt for beiting gjennom hele vekstsesongen. En god 
tilgang på både hvit og rødkløver er helt avgjørende. Det er viktig å sikre at bøndene 
får tilgang på blandinger med mange arter. Det er viktig for gode avlinger og 
mangfold. Det å kunne lage blandinger der det er både økologisk frø og 
konvensjonelt frø, gjør at blandingene blir brede og sikrer gode blandinger. Vi i 
Norge er ikke sjølforsynt hverken med hvit eller rødkløver 

 
 2.3. Endringer i produksjonsregler for husdyr  

 
2.3.1   Oppbinding av dyr i små bestninger 

Muligheten til å gjøre unntak fra kravet om løsdrift og forbudet mot oppbinding av dyr 
videreføres for små besetninger med enkelte endringer. 
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Generell kommentar: 
I dag foregår en større andel av den økologiske melkeproduksjonen i båsfjøs. Det gis 
nå en ny regel som innebærer at unntaket fra løsdriftskravet gjelder for besetninger 
på maksimalt 50 dyr (untatt ungdyr). Dette er i størrelseorden, over en 
gjennomsnittlig norsk melkebesetning. Utenom beiteperioden kreves det at storfe 
som står oppbundet, skal ha tilgang til uteareal minst to ganger i uken. Det påpekes 
at dette luftekravet kan være svært så utfordrende å gjennomføre og kan ses på som 
lite holdbart i framtiden. 

 
2.3.4   Veterinærbehandling: 

Det er følgende endringer for bruk av veterinærlegemidler i økologisk produksjon.   
Det er et nytt forbud mot bruk av bolus som inneholder veterinærlegemiddel til     
forebyggende behandling (punkt 1.5.1.3). Dette omfatter ikke bolus som kun 
inneholder vitaminer og mineraler.   
  
Innspill: Dette vil kunne få store og alvorlige dyrehelse og dyrevelferdsmessige 
konsekvenser for dyr på beite hvis det blir forbud mot bruk av parasittære midler 
(bolus) eller midler mot flått, fluemark etc. det vil være mange økologiske bruk som 
ikke kan slippe dyra på beite uten å benytte forebyggende behandling mot flått, 
fluemark og innvollsparasitter.  
Tine støtter prinsippene som ligger til grunn for legemiddelverkets anbefalinger for 
bruk av parasittmidler. Bruk av antiparasittære midler må kombineres med 
forebyggende tiltak 
(https://legemiddelverket.no/Documents/Veterin%C3%A6rmedisin/Terapianbefalinge
r/Antiparasitt%C3%A6rbehandling%20av%20produksjonsdyr.pdf) :  
• Behandling med antiparasittære midler bør bare skje som ledd i et velbegrunnet  
profylakseprogram eller ved fastslått diagnose.  
• Til matproduserende dyr skal det bare brukes legemiddelsubstanser med endelig  
eller midlertidig fastsatte maksimale restkonsentrasjonsgrenser (MRL), eller hvor  
MRL ikke er ansett nødvendig.  
• Det antiparasittære midlet som velges, bør være godkjent for bruk til den aktuelle  
vertsarten og mot den aktuelle parasitt.  
• Behandlende veterinær har ansvar for å holde seg oppdatert med hensyn til de til  
enhver tid gjeldende tilbakeholdelsestider 
• Tine vil påpeke at dette forbudet kan få større økonomiske og dyrevelferdsmessige 
konsekvenser for økologiske melkeprodusenter. Det er spesielt viktig at 
beiteområder både i innmark og utmark kan benyttes til ungdyr, derfor vil 
forebyggende tiltak mot smittebæring av parasitter være en viktig faktor som bør kan 
benyttes i samråd med veterinær 
• Det fins i dag en rekke ulike bolus som kan benyttes innenfor storfeproduksjonen. 
Det er ønskelig med en tydeligere beskrivelse rundt mulig bruk av disse. Det 
fremmes derfor et forslag om at det opprettes en database tilsvarende 
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Økofrødatabasen der produsent kan gå inn å søke om hvilke midler som er tillatt 
brukt. Dette kan da erstatte eller suppleres til dagens «driftsmiddel-register» 

 
• Det er videreført kravet om dobbel tilbakeholdingsperiode for økologiske 
matprodukter hvor dyret har blitt behandlet med veterinære legemidler. Det er i 
tillegg innført et nytt minimumskrav på 48 timer. Det har i dag ikke vært 
praktisert tilbakeholdingstid på økologiske produkter dersom det har vært 
brukt veterinære legemidler som det ikke er definert noen tilbakeholdingstid på 
(punkt 1.5.2.5).   
  
Innspill: Tilbakeholdelsestid ved bruk av legemidler det ikke er tilbakeholdelsestid på, 
dvs at det ikke finnes restkonsentrasjoner i melk og kjøtt, så hvorfor vente 48 timer? 
Hva er den faglige begrunnelsen bak dette tillegget? Bruk av B-complex benyttes 
også i økologiske besetninger og Tine skjønner ikke hvorfor økoprodusentene skal 
bære kostnaden ved å holde melk igjen i 2 døgn etter en slik behandling. Vi etterspør 
dokumentasjon rundt dette vedtaket og vil påpeke at dette vil medføre økonomiske 
konsekvenser for økologiske melkeprodusenter. 

 
2.3.5 Utfasing av unntak: 

Muligheten for at den siste oppfôringsfasen av storfe beregnet på kjøttproduksjon 
kan skje innendørs blir faset ut. (har til nå vært mulig inntil 1/5 del av livsperioden og 
maks de siste tre månedene) 
 
Innspill: Tine mener at dette med å ikke tillate å ha okser inne siste 
produksjonsperioden, vil få store økonomisk og HMS konsekvenser for enkelte 
produsenter. Dette er et unntak som benyttes av mange økologiske produsenter og 
denne regelen vil ta bort muligheten til framfôring av okser i dagens 
melkeproduksjonsbesetninger. Hvis etterspørselen etter økologisk storfekjøtt øker så 
vil det ikke være mulig å forsyne markedet, pga begrensinger i muligheten til å 
sluttfôre okser inne. Når oksene har komfort i henhold til forskrifter med liggebåser 
og liggeareal på talle må dette være tilfredsstillende forhold for sluttfôring. 

Okser må ha tilgang til uteareal (luftegård eller beite), forutsatt værforhold og 
jordbunn forhold tillater det. 

Vi mener kjøttproduksjonen vil bil veldig begrensende ettersom beiting og hold av 
okser ikke er forenlig og skaper en stor risiko for både bruker og allmennheten. Her 
må produsentens HMS ivaretas, og hva med hanndyrloven?  En ombygging av 
driftsbygning vil medføre til en større økonomisk investering, og vil derfor kreve 
tilrettelagte støtteordninger. 
Det er generelt positivt at det fremdeles kan satses på kastratproduksjon. 
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 2.4. Endring i regler for bruk av fôr til husdyr  
 

2.4.1   Egenprodusert fôr. 
Det er økning i kravet til bruk av egenprodusert fôr eller fôr produsert i samarbeid 
med andre økologiske produsenter og virksomheter i regionen. For drøvtyggere øker 
kravet fra 60% til 70% innen to år etter at regelverket trer i kraft. 
 
Innspill: Tine mener at det blir krevende å oppfylle 70 %. Det vil svekke 
økoproduksjonen i områder hvor det ikke er mulig å produsere proteinvekster og 
korn og vil nedkanalisere rekruttering til økologisk melkeproduksjon. En vil da få en 
situasjon hvor de konvensjonelle rasjonene har en vesentlig høyere norskandel. Hvis 
man skal få til 70 % må det en betydelig økonomisk stimulans for produksjon av øko-
korn. En økt andel økologisk korn til drøvtygger vil muligens også gå på bekostning 
av dyrking av økologisk matkorn De som driver økologisk melkeproduksjon i de 
beste klimatiske områdene vil prioritere bruken av eget korn og proteinvekster. 
Dersom dette vedtaket trer i kraft vil det være behov for gode overgangsmuligheter 
for å tilnærme seg kravet og det bør iverksettes tiltak for å stimulere til mer dyrking 
av norske råvarer. Det er i dag en utfordring i økologisk melkeproduksjon å klare å 
dekke proteinbehovet fra norske proteinkilder. Det er derfor viktig at det på nytt må 
ses på mulighetene for å anvende norsk fiskemel til drøvtyggere 

 2.4.4 Bruk av karensfôr  
Muligheten for bruk av 2. års karensfôr reduseres fra 30% til 25% (punkt 1.4.3.1). 
  
Innspill: Tine vil påpeke at dette punktet vil medføre til at omlegging til økologisk drift 
blir mer krevende og kan medføre til en reduksjon i rekuruttering av nye økologiske 
melkeprodusenter 

 
 

 2.6. Bruk av formeringsmateriale for planter og dyr  
 

2.6.1 Krav til databasen for såvarer og system for dyr og fiskeyngel 
Det vil bli et nytt krav til at den nasjonale databasen for såvarer også skal inneholde 
opplysninger om karenssåvare og økologisk heterogent formeringsmateriale. Videre 
vil det bli krav til å ha et nasjonalt system hvor virksomheter kan formidle økologiske 
livdyr. 
 
Innspill: Tine synes det er positivt at en formidlingsordning for tilgjengelig økologiske 
dyr kommer på plass. Dette vil skape en god oversikt over mulig tilgjengelig 
økologiske livdyr. I tillegg vil dette lette den administrative saksgangen ettersom 
produsenten kan søke direkte her om bruk av konvensjonelle dyr. 
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2.6.2 Utfasing av unntak om bruk av konvensjonelt plante          
formeringsmateriale og dyr. 

Muligheten til å benytte konvensjonelt formeringsmateriale og innkjøp av 
konvensjonelle livdyr fases ut 31.12.2035 Enkelte unntak blir videreført. 
 
Innspill: Dette kravet vil medføre til et større behov for mer økologisk såvare og 
livdyr. Det bør iverksettes tiltak for å stimulere til mer dyrking av norske såvarer. 

 

 2.7 Produksjon og merking av økologisk mat og vin 
 

TINE ser med stor bekymring på ordlyden i Artikkel 30, og spesielt i Artikkel 30.2 om 
varemerker og virksomhetsnavn. Samtidig ser vi at EU Kommisjonen i sin Q & A til 
den nye forordningen framhever viktigheten av å se bruk av ord som «øko» og «bio» 
i den totale konteksten av presentasjon og markedsføring.  
 
Vi er ikke av den oppfatning at en norsk forbruker tror et produktnavn som inneholder 
bokstavene «bio» nødvendigvis er av økologisk opprinnelse. Vi mener det i slike 
sammenhenger er viktig at konteksten til merking og markedsføring av slike 
produkter må tas med i betraktningen, og ikke kun bruken av de tre bokstavene 
«bio». Som gode eksempler her kan vi nevne vår egen produktserie Biola og vår 
konkurrent Q-meierienes Bio-Q. Både Biola og Bio-Q er basert på konvensjonelle 
råvarer, og de inneholder probiotiske bakterier.  
 
Videre kan bokstavene «øko» ha flere betydninger på norsk. Dersom en 
næringsmiddelprodusent merker et produkt som «økonomipakning», så vil ikke den 
norske forbrukeren automatisk tro at dette er et økologisk produkt, men derimot et 
godt kjøp med tanke på økonomi. Igjen blir det altså konteksten til merkingen og 
markedsføringen som blir viktig.  
 
Vi mener derfor at det er viktig at norske myndigheter tar høyde for dette i arbeidet 
med å inkludere denne forordningen i EØS-avtalen og norsk regelverk og ved 
utarbeidelse av veiledningsmateriell. 
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Vi ser videre at det innføres begrensninger for bruk av ikke-økologisk aroma og ikke-
økologiske bærere til aromaer i økologiske produkter. Dette har ingen praktisk 
betydning for TINE, og vi ser derfor positivt på dette.  

 
 

 5. Nasjonale bestemmelser i økologiforskriften  
 

Fôring med melk til kalver -nasjonalt krav om at ku og kalv er sammen i tre 
dager-videreføring av Norges unntak fra EU-regelverket  
Tine lurer på om kunnskap på dette området har endret seg eller om det fortsatt står 
ved lag. Finnes det god forskning som dokumenterer en positiv effekt av en dag 
versus tre dager?   
Det er mye sterkere ku/kalv-binding etter tre dager, og de nasjonale bestemmelsene 
om å videreføre tre dager, må da dokumentere med at det er større gevinst for 
ku/kalv å være sammen i tre dager versus den belastningen det er for ku/kalv å 
knytte et sterkere bånd. Det at produsentene må innrede/ lage løsninger for en 
skånsom adskillelse for disse to ekstra dagene, er ikke økonomisk bærekraftig. 
Det foreligger mye mer forskning nå om forholdet mellom ku og kalv, båndet som 
utvikles og stressnivået som oppstår når båndet er sterkere. Våre produsenter 
kommer også med tilbakemeldinger om at etter 3 dager er det mye stress, støy og 
rauting ved adskillig, i tillegg oppstår det enkelte ganger farlige situasjoner da kua 
skal beskytte kalven etter at de har gått sammen i 3 dager, mens dette er langt 
mildere dersom de skiller de etter en dag. Opplevelsen deres er at; jo lengre de er 
sammen, jo sterkere knytter de bånd, og jo høyere er stressnivået ved adskillig, og jo 
vanskeligere er det å lære kalvene å drikke av flaske/melkebarer – dette bekreftes jo 
også i en del litteratur.    
Det er viktig at veileder påpeker at kalver må sikres råmelk i rikelige mengder og av 
god kvalitet rett etter fødsel. Det anbefales derfor å sikre råmelkforsyningen ved å gi i 
flaske i tillegg til diing, for å forsikre seg at kalven får en god start i livet. 
Behovet for å utvise naturlig adferd i forbindelse med fødsel er viktig, og dette vil 
kunne opprettholdes det første døgnet. Kua skal kunne slikke kalven ren, stimulere til 
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aktivitet hos kalven med små puff, slikking etc. Hvis ku og kalv skal være sammen 
utover ett døgn, så må det positive knyttet til dette overgå det negative som økt 
stressnivå ved adskillelse etter tre døgn er. Tine etterspør dokumentasjon rundt 
dette. 
 
Det er viktig at det forskes videre på hvordan melkeproduksjon kan kombineres med 
at kalvene kan få være sammen med mor. I tillegg er det viktig at det forskes videre 
på hva som er det beste adskillelsetidspunkt for ku og kalv. 
 
Generell kommentar: 
TINE mottar tilbakemeldinger der flere synes det i dag er for liten forskjell mellom 
konvensjonell og økologisk melkeproduksjon. Det er derfor ønskelig at denne 
forskjellen på sikt øker. 
 
 
Med vennlig hilsen 
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