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Mattilsynet 

 

Att: Høringsinnspill 2021/119278       

 

Dato: 05.01.2022 

 
Deres ref.: Line Ruden 

 
Høringssvar – Økologi – Nye produksjonsregler 
 

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

regelverk, gjeldende i EU fra 1.1.2022. 

Innholdet i forordningene vil gjelde også i Norge. Det betyr at det er viktig å fokusere 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. 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. 

Regelverk og veileder må være utformet slik at innholdet er konkret og lett å forstå. Der de 

nye forordningene innebærer endringer for produsentene er det viktig med gode 

overgangsordninger slik at det blir mulig å endre drifta på en forsvarlig måte.  

NORSØK vil peke på to områder dette er viktig for: 

- Nye regler for heterogent materiale. Aktuelle instanser må informeres om kriterier for 

å kunne definere plantemateriale som heterogent materiale. Beskrivelsen av 

plantematerialet er vesentlig for godkjenning og Mattilsynet må sørge for informasjon 

til involverte instanser om hvordan en slik beskrivelse skal utformes.  

- Positivlister over produkter og substanser. Det er nødvendig med regelmessig og 

oppdatert informasjon om gjødsel- og jordforbedringsmidler til produsenter og 

rådgivere. Det er positivt at det vil bli en prosess med oppdatering og endringer i listen 

over slike midler i 2022.   

 

 

 

mailto:post@norsok.no


 
 

 

 
NORSØK                                                                         NORSØK                                                                                   side 2 
Norsk senter for økologisk landbruk Norwegian Centre for Organic Agriculture           
Gunnars veg 6                                                               Gunnars veg 6                                                                         post@norsok.no  /  www.norsok.no 
NO-6630 Tingvoll                                                         NO-6630 Tingvoll, NORWAY                                                  Org.nr. 969 840 383 

 

Parasittbehandling i økologisk akvakulturproduksjon 

I forbindelse med implementering av forordning (EU) 2021/716 vil NORSØK påpeke behovet 

for god dyrevelferd for rensefisken som brukes ved bekjempelse av lakselus.   

 

NORSØK vil samtidig gjenta behovet for fortløpende informasjon om tidshorisonten for når 

endringene vil tre i kraft i Norge, som vi nevnte i forrige høringsrunde. Det er forvirrende for 

aktørene at ny EU-forordning ikke trer i kraft i Norge samtidig som i EU. En balansert 

informasjon, som både informerer om de nye reglene, men som samtidig sier noe om 

usikkerheten i tidshorisonten for innføring av reglene i Norge, er avgjørende.  

 

Med vennlig hilsen 

 
Grete Lene Serikstad        

Saksbehandler         
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