
«I henhold til endring: 
 2.2.1. Økologisk veksthus (punkt 1.1,1.4,1.5) 
 
 Rettsakten innfører et krav til dyrking i jord, og et forbud mot dyrking i avgrenset medium. Dyrking i avgrenset medium 
er mye brukt i veksthus i de nordiske landene. I rettsakten er det definert en overgangsordning for spesifikke nordiske 
land. Det blir i henhold til forordningen kun tillatt å dyrke i avgrenset medium i Finland, Sverige og Danmark for 
eksisterende økologiske virksomheter (pr. 28.6.2017). Det blir ikke tillatt å utvide arealet for dyrking i avgrenset medium 
for disse virksomhetene. Dette unntaket gjelder i 10 år etter at regelverket trer i kraft (31.12.2030). 
 
 Svar (Astrid Sigaard Andersen, Veksthusrådgiver) 
 Det er viktig for norske veksthusgartnere å få tilsvarende overgangsordning som man får i Finland, Sverige og 
Danmark. Ingen av de økologiske gartneriene som i dag dyrker i begrenset vekstmedium ser det som mulig å legge om 
produksjon til dyrking i bakken på kort tid. I dag foregår langt mesteparten av økologisk veksthusproduksjon i begrenset 
medium. 
 
 Denne omlegging er forbundet med store omkostninger til ombygging av veksthus, og stor risiko for avlingstap i forhold 
til den dyrkningsmetode som brukes i dag. 
 
 Aller helst skulle man være foruten dette forbudet, da det er vanskelig å se hvordan dyrkning i ubegrenset medium er 
mere økologisk eller bæredyktig enn dyrking i begrenset medium i Norge. Man frykter at regelverket vil sette en stopper 
for norsk økologisk produksjon av agurk og tomat. 
 Svar (Kjersti Berge fagkoordinator økologisk) 
 Det er også etablert økologisk jordbærproduksjon i avgrenset medium i Norge. Norsk Landbrukerådgiving kjenner til ett 
konkret tilfelle der produsent hadde Økologisk Førsteråd i 2018, gjorde vesentlige invisteringer og meldte seg inn i 
Debio sin kontrollordning i 2019. For denne produsenten vil det være dramatisk dersom Norge får samme datoer for 
overgangsordning som de Nordiske landene som er medlem i EU. Siden Norge ikke er et EU land og ikke har hatt 
samme tette innsikt i regelverksprosessen, håper vi det er mulig å forhandle seg frem til andre datoer og årstall for 
definisjon av eksisterende økologiske produsenter, og at 10 års- overgangsperiode også regnes fra den datoen 
regelverket trer i kraft i Norge 


