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Mattilsynet 

 

Att: Høringsinnspill 2021/123520       

 

Dato: 23.07.2021 

 
Deres ref.: Are Tømmerberg Sletta 

 
Høringssvar – Økologi – Nye produksjonsregler og regler for 
unntak i økologisk produksjon 
 
 

Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) gir med dette høringssvar til forslaget om nytt 

regelverk, gjeldende i EU fra 1.1.2022. 

I høringsbrevet fra Mattilsynet slås det fast at «.., og innholdet i forordningene vil derfor 

gjelde likelydende i Norge.» Det betyr at i denne omgang er det viktig å fokusere mest på 

måten de nye reglene blir implementert på i Norge. 

NORSØK vil fremheve betydningen av god informasjon til produsenter og andre aktuelle 

aktører om endringene som blir innført, blant annet gjelder dette: 

- Endringer i kravene til ute- og inneareal og utgangsåpninger for fjørfe. 

- Klargjøring av at minimumsarealet for fast dekke i husdyrrom for storfe, småfe og hest 

fortsatt skal beregnes ut fra minimumsarealet definert i regelverket, i tråd med 

gjeldende tolkning av regelverket. 

- Forskyvning av virkningsdato for overgangsbestemmelser, bla. kravet om bruk av 

økologisk formeringsmateriale, både for planter og dyr. 

- Lengde på overgangsperioder før innføring av nytt regelverk, og at det bare gjelder 

virksomheter som allerede er godkjent. 

- Opprettelsen av et nasjonalt annex for planteformeringsmateriale som er tilgjengelig 

100 % økologisk, og et annex med sorter/arter som ikke er tilgjengelig i databasen. 

 

Det er viktig at Mattilsynet informerer om endringene og samarbeider tett med sentrale 

aktører som DEBIO og NLR. Det vil i mange tilfelle være disse som skal formidle endringene til 

produsentene. Ansatte i NLR vil trenge å være informert i god tid for å kunne gi best mulige 

faglige råd med tanke på praktisk tilpasning til nye regler. De to informasjonsmøtene som ble 

arrangert i april i år, er gode eksempler på dette. Mattilsynet gav her god informasjon om 

hhv. planteproduksjon og husdyr- og grovfôrproduksjon til NLR-ansatte og andre interesserte.  
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Det er også svært viktig at det gis fortløpende informasjon om tidshorisonten for når 

endringene vil tre i kraft i Norge. Det er forvirrende for aktørene at ny EU-forordning ikke trer 

i kraft i Norge samtidig som i EU. Det er uheldig når implementeringen tar så lang tid som det 

gjorde med forrige forordning. 

 

Med vennlig hilsen 

 
Grete Lene Serikstad        

Saksbehandler         

 

 

 

mailto:post@norsok.no

