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Mattilsynet 
Postboks 383 
2381 BRUMUNDDAL 
Att. Monica Wear Stubberud 
 

  

Uttalelse til høring - nytt økologiregelverk fra 1. januar 2021 

Vi viser til e-post av 06.01.2020 i forbindelse med høring av forslag til nytt regelverk for økologisk 
produksjon og merking av økologiske produkter. Dette regelverket blir gjeldende i EU fra 1. januar 
2021, og vil bli gjeldende i Norge etter en prosess for inkludering i EØS-avtalen ved at det vedtas en 
ny økologiforskrift som erstatter økologiforskriften av 18. mars 2017.   
 
Mattilsynet går nærmere gjennom innholdet i nytt økologiregelverk i brev av 03.01.2020.   
Fylkesmannen har innspill/merknader til følgende punkt i nytt økologiregelverk: 
 
 2.4.1 Egenprodusert for 
Når det gjelder krav til bruk av egenprodusert fór eller fór produsert i samarbeid med andre 
økologiske produsenter og virksomheter i regionen, blir det en økning. Til svin og fjørfe øker kravet 
fra minimum 20 % til 30 %. F.o.m 1.1.2023 vil kravet for drøvtyggere øke fra 60 % til 70 %.  
 
I høringens kap. 4. Konsekvensutredning, avsnitt om «Krav til mer lokale råvarer og økt andel 
egenprodusert for», blir det sagt at dersom norske økologiske råvarer prioriteres i fór til økologisk 
fjørfe og svin, vil dette dekke nytt krav til 30 % egenprodusert fór disse husdyrproduksjonene. Det 
blir videre sagt at det blir en større utfordring fra 2023 når kravet til egenprodusert fór til 
drøvtyggere, spesielt melkekyr, øker fra 60 til 70 %. Samtidig blir det pekt på at i år med lave 
økologiske avlinger kan kraftforindustrien få problemer med å oppfylle kravene til norskprodusert 
fórandel. I tillegg kan utfordringene øke dersom økologisk husdyrproduksjon øker.   
 
Av nevnte kap. om konsekvensutredning, går det også fram at nytt regelverk ikke har felles 
definisjon av «region», noe som muliggjør at det åpnes for at kraftforvirksomheter kan handle 
kraftforråvarer fra Norge og våre nærmeste naboland som region; med et overordnet mål om at 
transporten skal være så kort som mulig.  
 
Ifølge Landbruksdirektoratets Rapport nr. 19/2020 Produksjon og forbruk av økologiske jordbruksvarer 
er den norske produksjonen av økologisk korn ikke stor nok til å dekke behovet. Samlet sett er 
andelen import på over 70 prosent i økologisk kraftfôr i 2019 – hovedsakelig skjer importen fra 
Sverige. I denne sammenheng vil vi nevne at Landbruksdirektoratet i 2014 oppnevnte Fylkesmannen 
i Oppland som prosjekteier for det 4-årige prosjektet «Foregangsfylke økologisk korn».  Prosjektets 
hovedmål var å øke norsk produksjon av økologisk korn.  Det økologiske kornarealet økte i perioden 
2015-2017 fra ca. 61 500 dekar til ca. 66 600 da. Rapport nr. 19/2020 oppgir et totalt økologiske 
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kornareal på i overkant av 60 000 dekar i 2019. Fylkesmannen ser dermed at økologisk kornareal, og 
dermed produsert mengde økologisk korn, blir redusert. 
 
Fylkesmannen vurderer at å åpne for at Norge og nærmeste naboland defineres som region, er 
svært viktig for å sikre krav til bruk av egenprodusert fór til økologisk svin-, fjørfe- og 
melkeproduksjon framover. Selv med en slik definisjon av region, mener vi økt krav til 
egenprodusert fór kan bli utfordrende for økologisk husdyrproduksjon. Under forutsetning av at 
økologisk svin-, fjørfe- og melkeproduksjon holder seg på samme nivå, vil det uansett være ønskelig 
at norsk produksjon av økologisk korn øker framover.  
 
 
Med hilsen 
 
Kjell Joar Rognstad (e.f.) 
avdelingsdirektør 

  
 
Sissel Tørud 
fung. underdirektør 
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