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Høringsinnspill - Nytt økologiregelverk fra Norges Bondelag
Saksnummer 2019/156318

Norges Bondelag ser det som viktig at næringen får mulighet for å svare på høringen på det
kommende nye EU regelverket for økologisk produksjon. Norges Bondelag vil med dette
kommentere noen av de endringene som vi mener vil ha størst påvirkning for norsk
landbruk. Det er viktig å være klar over at norsk landbruk har spredt produksjon over hele
landet og at øko logisk landbruk har en liten andel både mht antall produsenter og areal.
Dette kan føre til noen utfordringer innen en del av endringene som er skissert i det nye
regelverket.

Det er viktig at regelverket for økologisk produksjon er tydelige for at forbru keren skal ha
tillit til regelverket. Endringer i regelverk kan derimot skape utfordr inger for den enkelte
bonde . . Skal vi klare å dekke forbruket av økologisk mat med norskprodusert vare er det
viktig å opprettholde en norsk økologisk produksjon som både har tilstrekkelig bredde og
volum. For å klare dette blir det viktig med god informasjon og kartlegging av de som blir
berørt av de nye endringene . Det er viktig at de økologiske produsentene få r god oppføling
og rådgivningen i forkant slik at utmeldinger unngås

2.2.1 Økologisk veksthusproduksjon
Norges Bondelag viser til felles høringssvar fra regelverksutvalget (RVU), hvor vi
poengterer viktigheten av å få på plass den samme overgangsordning i Norge som de andre
nordiske land ene har fått mulighet til. For Norg es Bondelag er det også viktig å finne
praktiske løsninger for de som i dag har en drivhusproduksjon som ikke faller inn under
det nye regelverket. Det e r viktig å prioritere investeringsvirkemidler slik at denne
produksjonen kan opprettholde produksjonen.

2.3.4 Veterinærbehandling
Innføring av tilbakeholdelsestid på 48 timer ved behandling av veterinære legemidler som
ikke har en definert tilbakeholdelsestid, vil dette være problematisk for økologiske
virksomheter og da særlig melkeprodusenter som vil tap e på dette økonomisk. En slik
endring vil være vanskelig å forklare og forstå for produsenten.



Norges Bondelag  2 av 2 

 
 Vår dato Vår referanse 
 03.04.2020 20/00020-2 
 

 

 
2.3.5. Utfasing av unntak  
Utfasing av innefôring av storfe i siste del av oppfôringa vil få store økonomiske 
konsekvenser for produsentene. I tillegg vil det bli vanskelig å ivareta god HMS for de som 
skal stelle og håndtere husdyra. Dette vil trolig kreve noe ombygging av driftsbygninger og 
nye løsninger for utforming av uteareal. Dette vil kreve nye investeringer for 
produsentene., noe som vil føre til en større økonomisk investering. 
En mulig løsning for noen kan være kastratproduksjon. 
 
 
2.4.1 Egenprodusert fôr  
Norges Bondelag ser at kravet om økt andel egetprodusert fôr kan bli en utfordring særlig 
dersom produksjon av økologisk verpehøns og andre enmaga dyr øker. Per i dag er det ikke 
utfordringer med denne regelverksendringen for norsk produksjon, men vi må være klar hvilke 
utfordringer dette kan føre til på sikt. I Norge er det ikke mulig å dyrke korn over hele landet. 
Det er derfor viktig at hele Norge og våre nærmeste naboland blir definert som en region, slik 
at husdyrprodusenter som ikke har mulighet til å dyrke eget kraftfôr ikke stenges ute.   
 
 
 
2.6.2.Utfasing av unntak om bruk av konvensjonelt formeringsmateriale av dyr og 
planter 
Dette punktet er særlig utfordrende for Norge i og med at økologisk produksjon har liten 
utbredelse og forholdsvis små volum på de ulike produksjonene. Norges Bondelag viser her til 
utredningene til RVU om bruk av konvensjonelt formeringsmateriale for planter og husdyr. 
Disse viser at det vil være behov for mange tiltak i ulike deler av verdikjeden for å kunne 
gjennomføre de nye reglene fra 2036 på en god måte. For både planter og dyr gjelder 
utfordringer mht. genetisk mangfold hvis muligheten til genetisk variasjon reduseres med at 
det kun kan brukes økologisk formeringsmateriale. Vi vil særlig påpeke at det vil være 
utfordrende med produksjon av økologisk formeringsmateriale når etterspørselen er lav. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Elektronisk godkjent, uten underskrift 
 
Finn Erlend Ødegård Kari Marte Sjøvik 
 
 
 
 
          
 


