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HØRINGSUTTALELSE fra TINE SA – ØKOLOGI – ENDRINGER I REGLER FOR 
IMPORT AV ØKOLOGISKE PRODUKTER OG LISTER OVER PRODUKTER OG 
SUBSTANSER 
 
TINE SA vil fremme følgende kommentarer og innspill til endringer knyttet til 
regler for import av økologiske produkter og lister over produkter og substanser: 
 
 
Forordning (EU) 2019/2164:  
 
Vedlegg I (gjødsel- og jordforbedringsprodukter): 
 
Biokull: En forutsetning for bruk i økologisk produksjon er at produktet kun har 
opprinnelse fra plantemateriale. Materialet skal være ubehandlet eller behandlet 
med produkter i vedlegg II i forordning (EF) nr. 889/2008. Det er krav til 
maksimum innhold av 4 mg polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAHs) pr kg 
TS. Det er vist til at biokull kan ha positiv effekt på jordfruktbarhet og 
karbonbinding i jord. Dette produktet er ikke dekket av felles EU-regelverk for 
gjødsel, men er under vurdering i EU. Inntil videre kan bruk av biokull tillates av 
nasjonale myndigheter. Det er ikke forbud mot bruk av produktet i nåværende 
konvensjonelt gjødselregelverk i Norge, forutsatt at kvalitetskrav overholdes.  
 
Kommentarer og innspill fra TINE:  
For området gjødsel og økologisk fôr: Biokull er bare beskrevet som gjødsel, den 
er også aktuell som fôrtilsetning og strømiddel for å redusere metanutslipp. Biokull 
vil være et framtidsprodukt i forbindelse med fokus på klima. Slik det står her kan 
det tillates av nasjonale myndigheter. Det er aktuelt som tilsetning både i strø, fôr 
og jord. Tang er et annet produkt som inneholder tanniner og antioksidanter og 
kan og redusere metanproduksjon i vom.  
 
For området økologisk fôr: Her vurderer vi det som viktig at natriumpropionat blir 
godkjent som ensileringsmiddel til bruk i økologisk produksjon for å fremme god 
grovfôrkvalitet og videre ivareta trygghet for bruker av ensileringsmiddel. Vi vil 
også påpeke at råvarer fra treindustrien som gjær og melasse kan bli viktige 
fôringredienser til drøvtygger framover. Som et viktig tiltak mot ketose, er det 
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viktig at det tillates bruk av tilskuddsfôr som for eksempel energibalanse: (glyserol 
40%, propylenglykol 40%, betemelasse 20%, Felleskjøpet) 
 
 
 
Vedlegg VIII (tilsetningsstoffer til bruk i økologisk mat): 
 
Vi har vurdert de nye endringene med tanke på økologisk opprinnelse for enkelte 
av tilsetningsstoffene, og vi ser ikke at dette vil få noen konsekvenser for TINEs 
produksjon av økologiske næringsmidler. 
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