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Høringssvar – nytt økologiregelverk fra 1. januar 2021 
 
Vi viser til Mattilsynets høringsbrev av 03.01.2020. Gartnerhallen gir med dette sitt innspill til 
høringen. 
 
Gartnerhallen er i utgangspunktet enig i at regelverket for økologisk produksjon og merking, bør 
være likt for alle land. Det er viktig at konkurransevilkårene er de samme. Dette er spesielt viktig 
for norsk produksjon, da det norske markedet er sterkt preget av importerte varer. Skal målsettingen 
om økt norsk økologisk produksjon nås, er det avgjørende at produksjonsvilkårene i Norge er 
konkurransedyktige med land det importeres fra. I tillegg er det viktig, slik det også går fram av 
høringsbrevet, at det er rom for nasjonale myndigheter til å fastsette nærmere bestemmelser.  
 
Vi legger til grunn en målsetting om at Norge skal ha en størst mulig egen produksjon av økologisk 
produsert mat.   
 
Gartnerhallen velger å kun kommentere noen av enkelte punktene i forslaget til nytt 
økologiregelverk som følger:  
 
2.2.1. Økologisk veksthus 
Innføring av krav om dyrking i jord, og et forbud mot dyrking i avgrenset medium, er Gartnerhallen 
sterkt imot. Dette vil etter vår mening, ikke gjøre det mulig å videreføre norsk økologisk 
veksthusproduksjon. Som det også går fram av høringsbrevet er dyrking i avgrenset medium svært 
vanlig, og det vil innebære behov for store investeringer og ombygging av eksisterende 
produksjonsanlegg om dette blir gjeldende.  
 
Gartnerhallen mener at Norge må få varig unntak fra forbudet mot dyrking i avgrenset medium. Vi 
oppfatter at Mattilsynet også er svært skeptisk til dette forbudet. Gartnerhallen mener ikke at det er 
tilstrekkelig med tilsvarende overgangsregler, slik Mattilsynet foreslår.  
 
Gartnerhallen mener at norske økologiske virksomheter må få opprettholde muligheten til å dyrke i 
avgrenset medium. Dette må gjelde både eksisterende virksomheter, og ved utvidelse og 
nyetablering. Norsk økologisk veksthusproduksjon er i første rekke basert på det norske markedet.  
 
Gartnerhallen foreslår at Norge eventuelt kan gjøre en ny vurdering knyttet til dyrking i avgrenset 
medium, basert på en evaluering og rapport pr 01.01.2026, slik EU også legger opp til.  
 
 



Side 2 av 2 
 

2.2.3. Parallellproduksjon 
Regler for dette ble innført i Norge for noen år siden. Mange har tilpasset seg ved å etablere egne 
foretak, eller avsluttet den ene produksjonen. Faren for at en velger å avslutte den økologiske 
produksjonen mener vi er stor, og forbudet mot parallellproduksjon bidrar ikke til å stimulere til økt 
økologisk produksjon. Pakkerier og distributører har gode systemer for å håndtere både økologisk 
og konvensjonelt dyrkede produkter, og vi mener at produsenten også vil kunne gjøre dette på en 
tilfredsstillende og sikker måte, uten å gå veien via ulike foretak.  
 
2.2.4. Gjødsel og plantevernmidler 
Som det går fram av høringen, omfattes dette ikke av regelverkets virkeområde. Gartnerhallen vil 
allikevel påpeke viktigheten av at det også her er overensstemmelse mellom norsk og internasjonalt 
regelverk på dette området. Det er flere eksempler på at andre land har tilgang til flere gjødsel og 
biologiske plantevernmidler enn Norge. Dette bidrar til å norsk økologisk produksjon ikke har de 
samme produksjonsvilkårene og konkurransemulighetene som importerte varer.  
 
2.6.2 Utfasing av unntak om bruk av konvensjonelt planteformeringsmateriale 
I høringsforslaget går det fram at fra 2035 skal alt såmateriale være økologisk dyrket. Gartnerhallen 
mener dette vil være utfordrende for Norge, og muligheten til å få frø- og plantemateriale som er 
tilpasset norske forhold på alle områder. Bakgrunnen er at internasjonale frøfirmaer og produsenter, 
ikke nødvendigvis har sorter som er tilpasset norske klimatiske forhold. Det er derfor nødvendig 
med oppformering i Norge. Gartnerhallen mener derfor at det må være åpning for å søke om 
dispensasjon fra dette kravet når det ikke er sorter som er tilpasset norske forhold.  
 
2.8 Kontrollordningen 
Gartnerhallen støtter forslaget om at det åpnes for risikobasert tilsyn.   
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