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Iløringssvar- Nytt økologiregelverk fra 1. jannar 2021

Norsk Gartnerforbund ser nødvendigheten av å oppdæere økologiregelverket slik at det framstår
mer helhetlig og tilliwekkende for forbrukeren, og der man bestreber å unngå unntak i størst mulig
grad. Det er allikevel viktig når endringer skal gjøres, at det blir tatt hensyn til de særlige
utfordringene man finner i norsk produksjon.

Norsk Gartnerforbund støtter Mattilsynets vurdering at en begrensning i muligheten til å dyrke i
avgrenset medium vil være svært negativt for økologisk veksthusproduksjon av grønnsaker i
Norge. Et krav om å dyrke i jord i bakken vil bety at mange produsenter må awikle sin
produksjon, og det er heller ikke sannsynlig at det vil være nye produsenter som starter opp. Det er
fler årsaker til dette, blant annet at det er vanskelig å begrense spredning avjordboende
sykdommer i et slikt system og at man vil få problemer med å følge kravene til awenning av
næringsløsninger fra veksthuset. Av samme grunn har det også vætt vanlig med støpt dekke i
veksthus.

Produksjonen av økologiske grønnsaker i veksthus er liten i Norge, og et krav om å dyrke ijord, i
bakken vil antakelig medføne at mange produsenter er nødt til å awikle sin produksjon. I)et er
derfor avgiørende for norsk produksjon av disse vekstene at det blir gitt et varig unntak fra
kravet om planting i jord i bakken, og Norsk Gartenerforbund mener en overgangsordning
på l0 år, slik de øvrige nordiske landene, har fått ikke er titstrekkelig.

Norsk Gartnerforbund har ingen bemerkninger til de øvrige endringene som er foreslått i
økologiregelverket.
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