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Økologisk Norge sitt høringsinnspill til nytt økologiregelverk fra 1. januar 2021 
 
Vi viser til Mattilsynets invitasjon til høring – nytt økologiregelverk fra 1. januar 2021 dater 3. 
januar 2020. Økologisk Norge er som medlem av Regelverksutvalget (RVU) med på 
høringsinnspillet fra RVU. Utover dette vil økologisk Norge tilføye følgende:  
Økologisk Norge støtter begrunnelsen for innføringen av nytt økologiregelverk. Skal 
forbrukerne få tillitt til økologiske produkter må regelverket begrense unntaksmulighetene 
og utvikle regelverksrammer videre så det bedre samsvarer med økologiske mål og 
prinsipper. Gjennom RVUs arbeid har vi sett at endringene i nytt regelverk gir oss 
utfordringer og kan føre til at mange ikke klarer å oppfylle de nye kravene. For Økologisk 
Norge er det viktig at norskandelen for de produkter som kan dyrkes i Norge blir så stor som 
mulig. Det er ikke en god løsning at økologisk produksjon i Norge svekkes kraftig til fordel for 
omfattende import at økologiske produkter. Vår bekymring er at kunnskapen og erkjennelsen 
av hva som må til å få oppfylle nye krav ikke er godt nok forankret ute hos den enkelte 
økoprodusent og virksomhet. Det kan føre til at endringene kommer som et sjokk og at 
utmelding av merkeordningen blir konsekvensen. Det er derfor svært viktig at en i forkant 
kartlegger hvem som blir berørt av endringene og at de får tett oppfølging. Noe er kartlagt 
allerede, men viktig at Debio, som gjennom kontrollordningen sitter på detaljkunnskap om 
den enkelte virksomhet, får tilført nok ressurser til å finne ut hvem som konkret rammes. Det 
må etableres en tiltaks/veieldningspakke til de berørte så vi får dem med på den nødvendige 
omstillingen. Her kan NLR, Innovasjon Norge med flere kobles på. For å unngå 
sjokkvirkningen må informasjon om konsekvens av endringene og tilbud om konkrete tiltak, 
hjelp og veiledning sendes ut i forkant. 
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