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Mattilsynet 

 

Att: Høringsinnspill 2019/156318       

Dato: 02.04.2020 

 
Deres ref.: Are Tømmerberg Sletta 

 
Høringssvar om nytt økologiregelverk fra 1.1.2021 
Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) vil med dette kommentere noe av innholdet i 

det nye økologiregelverket. Generelt vil vi påpeke at flere av endringene vil kunne medføre at 

produsenter og andre aktører får problemer med å tilfredsstille regelverket, fordi den 

økologiske produksjonen i Norge per i dag er så liten og foregår så spredt. Det vil bla. bety 

mer transport og økte kostnader. Endringene er i så måte tilpasset land og områder med en 

mer omfattende produksjon. Dette, kombinert med mindre muligheter for nasjonale og 

regionale unntak, tyder på at med det nye regelverket vil terskelen for å drive økologisk i 

Norge bli høyere på flere områder. 

 

2.2.1. Økologisk veksthus 

NORSØK slutter seg til den felles anbefalingen fra RVU ang. en overgangsordning for norske 

produsenter på linje med den de andre nordiske landene har fått. 

2.2.4 Gjødsel og plantevernmidler 

Det er viktig at innholdsfortegnelsen for midler som merkes for bruk i økologisk produksjon gir 

et mest mulig utfyllende bilde av hva midlene inneholder, herunder også opprinnelsen av 

ulike bestanddeler. Brukerne av slike midler må ha kjennskap til innholdet, for at de skal 

kunne ta et begrunnet valg om hvilke midler de skal bruke.  

2.2.5 Hjelpestoffer i plantevernmidler 

Ordlyden i høringsbrevet tyder på at hjelpestoffer tillatt brukt i kjemiske plantevernmidler 

også skal kunne tillates i midler til økologisk produksjon. En må kunne forutsette at 

hjelpestoffene også må bli godkjent på bakgrunn av positivlister i økologiregelverket, ikke 

bare fordi de er tillatt i henhold til det generelle regelverket for plantevernmidler. 

2.3.1 Oppbinding av dyr i små besetninger 

NORSØK er positive til at muligheten for å gjøre unntak fra kravet om løsdrift og forbudet mot 

oppbinding av dyr videreføres for små besetninger. Men det er viktig at kravene til lufting og 

beiting ikke er til å misforstå. Kontroll av at de overholdes bør være obligatorisk. 

 

 

mailto:post@norsok.no


 
 

 

 
NORSØK                                                                         NORSØK                                                                                   side 2 
Norsk senter for økologisk landbruk Norwegian Centre for Organic Agriculture           
Gunnars veg 6                                                               Gunnars veg 6                                                                         post@norsok.no  /  www.norsok.no 
NO-6630 Tingvoll                                                         NO-6630 Tingvoll, NORWAY                                                  Org.nr. 969 840 383 

 

2.3.3 Økologisk hjort 

Etter det NORSØK er kjent med, er det liten interesse for økologisk hjorteproduksjon i Norge 

og vi anbefaler at det ikke legges spesielt til rette for slik produksjon. Vill hjort fins i store deler 

av Norge. Vi vil på generelt grunnlag påpeke farene bla. med sjukdomssmitte og genetisk 

forurensning ved å ha samme dyreart i vill og inngjerdet tilstand i samme område.  

Forståelsen for at inngjerdet hjort kan ha betegnelsen «økologisk» framfor vill hjort vil vi anta 

er svært begrenset hos norske forbrukere. 

2.3.5. Utfasing av unntak 

Utfasing av mulighet for innefôring av storfe i siste del av oppfôringa vil gi utfordringer for 

mange produsenter. Det er viktig at det blir utarbeidet praktiske løsninger for utforming av 

uteareal og at det legges til rette for kastratproduksjon i ulike ledd i verdikjeden. 

2.4.1. Egenprodusert fôr 

Økt andel egetprodusert fôr øker aktualiteten for problemet med at produsenter av enmaga 

økologiske dyr dyrker korn konvensjonelt. Ordlyden i regelverk og veileder som omtaler 

egenprodusert fôr har «egen driftsenhet» foran «fra regionen», noe som bør kunne tolkes 

som at bruk av eget fôr har 1.prioritet. Hvordan kan reglene tolkes og håndheves slik at en 

unngår parallellproduksjon på gårder hvor det ligger til rette for bruk av eget fôr? 

2.6.2 Utfasing av unntak om bruk av konvensjonelt formeringsmateriale av dyr og planter 

Utredningene til RVU om bruk av konvensjonelt formeringsmateriale for planter og husdyr 

viser at det er behov for mange tiltak i ulike deler av verdikjeden for å kunne gjennomføre de 

nye reglene fra 2036 på en god måte. Det er grunn til å nevne utfordringer med husdyrvelferd 

og smitterisiko ved transport av dyr over lange avstander. For både planter og dyr gjelder 

utfordringer mht. genetisk mangfold hvis muligheten til genetisk variasjon reduseres med at 

det kun skal brukes økologisk formeringsmateriale. Kommersielle aktører vil være skeptiske til 

å starte opp særskilt produksjon av økologisk formeringsmateriale så lenge etterspørselen er 

så liten.  

 

Med vennlig hilsen 

Norsk senter for økologisk landbruk 

 

Grete Lene Serikstad       Turid Strøm   

 

Saksbehandler        Daglig leder 
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