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Byttet ut gammel utgave av Ømerket med ny utgave.
6.1.1 Økologimerket generelt.
6.1.1 Økologimerket generelt.
Tatt inn ny tekst om
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6.4 Tydeliggjøring av tekst om
mottakskontroll.
6.1.1 Økologimerket generelt.
Ny tekst om bruk av EU-logoen.
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1 Forord
Denne veilederen (Veileder A) er utarbeidet av Mattilsynet med faglig bistand fra Debio. Det er
også utarbeidet en veileder for økologisk primærproduksjon (Veileder B) og en for foredling,
lagring, import og omsetning av økologiske landbruksprodukter, næringsmidler og fôrvarer
(Veileder C). Veilederne utfyller hverandre og må leses i sammenheng.
I veilederne gis det en utfyllende beskrivelse av regelverket som gjelder på økologiområdet.
Veilederne skal også bidra til aktiv, ensartet og samordnet forvaltning på området.
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2 Økologisk produksjon – idébakgrunn og målsetning
I økologisk landbruk tilstrebes et selvbærende og vedvarende agro-økosystem i god balanse.
Systemet baseres mest mulig på lokale og fornybare ressurser.

2.1 Idébakgrunn
Økologisk landbruk bygger på et helhetssyn som omfatter de økologiske, økonomiske og
sosiale sidene ved landbruksproduksjonen, både i lokalt og globalt perspektiv. I det økologiske
landbruket betraktes naturen som en helhet. Mennesket har et moralsk ansvar for å drive
landbruket slik at kulturlandskapet utgjør en positiv del av naturen.

2.2 Målsetning
Viktige målsetninger for økologisk landbruk er å:


produsere matvarer med høy kvalitet, i tilstrekkelige mengder og rettferdig fordelt.



forvalte naturressursene slik at skadelige virkninger på miljøet unngås, og dermed sikre
jordens fruktbarhet på lang sikt.



sikre genetisk mangfold og artsrikdom.



skape et miljø som tilgodeser husdyrenes naturlige atferd og behov.



sikre mest mulig resirkulering av næringsstoffer.



understøtte god kontakt mellom landbruket og samfunnet ellers.



arbeide for at økologisk landbruk skal gi grunnlag for en trygg økonomi for utøverne.

2.3 Praktiske forutsetninger
Hensynet til jordens struktur og fruktbarhet, i kombinasjon med dyrking av et mangfold av
vekster, er grunnlaget for økologisk plantedyrking i hagebruk, jordbruk og skogbruk. Jordens
fruktbarhet opprettholdes hovedsakelig ved resirkulering av organisk materiale.
Dyrkingssystemet utformes med mest mulig forebyggende tiltak mot skadegjørere og ugras.
Kunstgjødsel, kjemiske og syntetiske plantevernmidler skal ikke brukes.
I økologisk landbruk tilstrebes en balanse mellom dyretall og areal. Balanse betyr her at gården
er mest mulig selvforsynt med fôrvarer til husdyrene, og at tilførsel av gjødsel til jorden skjer
med minst mulig fare for forurensning av omgivelsene.
Økologisk landbruk har som mål at produkter også etter bearbeiding skal ha basis i det helhetlige utgangspunktet. Det vil si at det legges vekt på å utvikle skånsomme behandlingsmetoder,
begrenset bruk av raffinering, energisparende teknologi og minimal bruk av tilsetningsstoffer.
Det er videre et mål at økologiske varer skal beholde mest mulig av sin opprinnelige kvalitet
under lagring og transport, ved minimal bruk av innsatsmidler og ressurser. Unødvendig lang
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transport av råvarer og innsatsmidler bør unngås.

2.4 Den biologisk-dynamiske driftsmetoden
I biologisk-dynamisk produksjon må alle kravene i økologiregelverket være oppfylt. Utover
økologiregelverkets bestemmelser gjelder private tilleggsregler for biologisk-dynamisk produksjon og Demeter-merking. Denne driftsformen tar utgangspunkt i antroposofien som er utviklet
av Rudolf Steiner.

2.5 Praktisk bruk av idébakgrunn og målsetning
Økologisk landbruk er en produksjonsmetode som innebærer betydelige restriksjoner med
hensyn til bruk av gjødsel og plantevernmidler. Til grunn for dette ligger et ”føre-var” prinsipp,
og dokumentasjon som viser at slike innsatsfaktorer kan ha en uheldig innvirkning på miljøet,
og kan gi restkonsentrasjoner i produktene. Tilførsel av tungt løselige gjødselstoffer og
jordforbedringsmidler av naturlig opprinnelse er tillatt der det er et behov for dette.
I økologisk landbruk er husdyrhold en viktig del av driften ettersom husdyrholdet skaffer
gjødsel og næringsstoffer til jord og plantevekst, og bidrar til å utvikle et bærekraftig landbruk.
For å unngå forurensning av jord, vann og luft, skal det som en hovedregel sikres en nær
forbindelse mellom husdyrhold og jordbruksarealer. Det skal så langt som mulig legges til rette
for et flerårig vekstskifte, og husdyrene skal fortrinnsvis fôres med økologiske fôrvarer dyrket
på egen produksjonsenhet.
Det legges stor vekt på dyrevelferd og dyrehelse. Det stilles strenge krav til dyretetthet,
husdyrrom, stell og skjøtsel av dyrene. De skal ha tilgang til beiter i hele beitesesongen, og
luftes i alle årstider når værforholdene tillater det. Dyra skal så langt som mulig ha frihet til
bevegelse for å kunne utvikle en naturlig og sosial atferd.
Genmodifiserte organismer (GMO), og produkter avledet av slike, er ikke forenlige med
grunnprinsipper for økologiske produksjonsmetoder.
Ingredienser og prosesshjelpemidler, som er tillatt brukt til bearbeiding av økologiske
næringsmidler, skal ta hensyn til forbrukernes forventninger om at også foredlede produkter
skal være fremstilt i samsvar med grunnprinsipper for økologisk produksjon. Slike ingredienser
og prosesshjelpemidler er derfor hovedsakelig av naturlig opprinnelse, og foredlingen foregår
på en skånsom måte.
I Norge er det en målsetting om 15 % økologisk produksjon og forbruk innen 2015.
Ved utgangen av 2006 var andel økologisk areal av totalt jordbruksareal rundt 3,8 prosent.
Økologiske matvarer tar en stadig større andel av markedet i Norge, og flere forbrukere
etterspør økologiske varer. Økt oppmerksomhet, bevissthet om miljøspørsmål og større fokus
på dyrevelferd, er viktige årsaker til at forbrukere ønsker å kjøpe økologiske produkter.
Undersøkelser viser også at folk er villig til å betale mer for økologiske matvarer.
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3 Regelverket på økologiområdet
3.1 Generelt om regelverket
Forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk produksjon og merking av økologiske
landbruksprodukter og næringsmidler (økologiforskriften) inneholder bestemmelser om hva
som skal til for å kunne produsere og omsette landbruksprodukter og næringsmidler som
økologiske. Forskriften er fastsatt i medhold av lov 19. desember 2003 nr. 124 om
matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven), og er i stor grad en henvisningsforskrift som i §
4 viser til de EU-forordninger med tilhørende endringsforordninger som er tatt inn i EØSavtalen på dette området. Forordningene gjøres gjeldende i norsk rett som forskrift, jf.
økologiforskriften § 4. Økologiforskriften kapittel 2 inneholder nasjonale tilleggsbestemmelser.
Det er viktig å merke seg at de krav som følger av økologiregelverket gjelder i tillegg til kravene
som de aktuelle virksomheter er pålagt i øvrig generelt eller spesielt regelverk når det gjelder
hygiene, helse, dyrevelferd og merking mv. Virksomheten kan selv velge om den ønsker å drive
økologisk produksjon eller markedsføre produkter som økologiske. Et vilkår for å kunne gjøre
dette er derfor at de krav som stilles til virksomheten i øvrig regelverk er oppfylt.

3.2 EØS-baserte bestemmelser
Forordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produksjonsmetode for landbruksprodukter og
slik angivelse på landbruksprodukter og næringsmidler (Økologiforordningen), som endret ved
de forordninger som fremgår av økologiforskriften § 4, er helt sentral på økologiområdet og
omhandler blant annet:










bruksområde; artikkel 1, 2, 3 og 4
merking; artikkel 5
produksjonsregler; artikkel 6 og 7
kontrollordning; artikkel 8, 9
merking av overensstemmelse med kontrollordningen; artikkel 10
generelle metoder for håndhevelse; artikkel 10 a
innførsel fra tredjeland; artikkel 11
fri varebevegelse innenfor fellesskapet; artikkel 12 og
administrative bestemmelser og iverksettelse; artikkel 13

Økologiforordningen har åtte vedlegg. Disse omtaler;
Vedlegg I gjelder prinsipper for økologisk landbruksproduksjon
a) Planter og planteprodukter
b) Husdyr og husdyrbesetninger av storfe, svin, sau, geit, hovdyr og fjørfe
c) Birøkt og produkter fra birøkt
Vedlegg II gir en oversikt over ulike innsatsmidler som kan brukes i økologisk produksjon
under visse betingelser. Vedlegget er delt inn i gruppene;
a) Gjødsel og jordforbedringsmidler
b) Pesticider (plantevernmidler)
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c) Fôrmidler
d) Tilsetningsstoffer og prosesshjelpemidler som brukes i/til fôrmidler
e) Rengjørings- og desinfeksjonsmidler for bruk i/på bygninger og anlegg til
husdyrproduksjon.
Vedlegg III fastsetter de minimumskrav som gjelder for tiltak og forholdsregler som sikrer at
bestemmelsene i regelverket oppfylles.
Generell del
A) Planteproduksjon og husdyrproduksjon
B) Tilberedning av økologiske produkter
C) Import fra tredjeland
D) Virksomhet som setter bort kontrollpliktige aktiviteter
E) Produksjon av fôr
Vedlegg IV omhandler de opplysninger som virksomheten må gi ved tilknytning til
kontrollordningen.
Vedlegg V omhandler merking av produkter med EU-logoen.
Vedlegg VI er delt inn i 3 deler, A, B og C. De omfatter de ingredienser og prosesshjelpemidler
som kan brukes ved produksjon av økologiske næringsmidler. I EU omfatter ikke vedlegget
animalske produkter og vin. I Norge har vi sagt at vedlegget også gjelder for økologisk
animalske produkter1 Det arbeides for tiden med å inkludere animalske produkter i dette
vedlegget. De ulike delene omhandler henholdsvis;
A) Ingredienser som ikke er av landbruks opprinnelse som er tillatt brukt i økologiske
produkter
B) Prosesshjelpemidler og andre produkter som er tillatt brukt i økologiske produkter.
C) Ingredienser av landbruksopprinnelse som ikke er økologisk produsert, men som er
tillatt brukt i økologiske produkter.
Vedlegg VII gir oversikt over tillatt antall dyr pr hektar for ulike arter
Vedlegg VIII angir minste tilgjengelige inne- og uteareal for husdyr.

1

Jf. økologiforskriften § 16.
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Videre er også:
Forordning (EØF) nr. 94/92 om nærmere regler for innførsel fra tredjeland som
omhandlet i forordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produksjonsmetode for
landbruksprodukter og slik angivelse på landbruksprodukter og næringsmidler (dansk
uoffisiell konsolidert tekst, pdf-fil).
Forordning (EØF) nr. 207/93 om fastsettelse av innholdet av vedlegg VI til
økologiforordningen og om fastsettelse av nærmere regler om gjennomføringen av
bestemmelsene i artikkel 5, nr. 4, til nevnte forordning (dansk uoffisiell konsolidert
tekst, pdf-fil).
Forordning (EF) nr. 1788/2001 om fastsettelse av nærmere regler om kontrollsertifikat
for import fra tredjestater til Fellesskapet fastsatt i økologiforordningen (dansk uoffisiell
konsolidert tekst, pdf-fil).
Forordning (EF) nr. 223/2003 om merkekrav til økologisk produksjonsmetode for
fôrvarer, forblandinger og formidler og
Forordning (EF) nr. 1452/2003 om videreføring av unntaksmuligheten i artikkel 6 nr. 3
bokstav a) i forordning (EØF) nr. 2092/91 for visse sorter frø og vegetativt
formeringsmateriale og om fastsettelse av saksbehandlingsregler og vilkår for å kunne
benytte den skisserte unntaksmuligheten
alle som endret ved de forordninger som fremgår av økologiforskriften § 4, gjort gjeldende som
norsk forskrift.

3.3 Virkeområde
Forskriftens virkeområde fremgår av § 2.
§ 2. Virkeområde
Forskriften gjelder for følgende produkter, i den grad de er påført eller skal påføres opplysning
om økologisk produksjonsmetode:
a) ubearbeidede vegetabilske landbruksprodukter, og dessuten, i den grad det er innført
produksjonsprinsipper og særlige kontrollregler for dem i forordning (EØF) nr. 2092/91, med
senere endringsforordninger jf. § 4, vedlegg I og III, dyr og ubearbeidede animalske
produkter,
b) bearbeidede vegetabilske landbruksprodukter og animalske produkter beregnet til konsum
som hovedsakelig består av en eller flere ingredienser av vegetabilsk og/eller animalsk
opprinnelse og
c) fôrvarer, som ikke er omfattet av bokstav a).
Selv om det ikke er innført detaljerte produksjonsprinsipper og særlige kontrollregler for visse
dyrearter i forordning (EØF) nr. 2092/91, med senere endringsforordninger jf. § 4, vedlegg I og
III, gjelder likevel bestemmelsene om merking i artikkel 5 og kontroll i artikkel 8 og 9 i
forordning (EØF) nr. 2092/91, med senere endringsforordninger jf. § 4, for disse dyreartene og
produkter fremstilt av slike arter. I tillegg gjelder eventuelle nasjonale bestemmelser vedrørende
disse dyreartene og produkter fremstilt av slike arter, jf. kapittel 2.
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I denne forskriften anses et produkt for å være påført opplysning som henviser til den økologiske
produksjonsmetode når produktet, produktets ingredienser eller fôrmidler i merkingen, reklamen
eller handelsdokumentene inneholder betegnelser som er egnet til å gi kjøperen av produktet
inntrykk av at det er fremstilt etter produksjonsreglene i forordning (EØF) nr. 2092/91, med
senere endringsforordninger jf. § 4, artikkel 6.

3.4 Definisjoner
1. ”Karens”; Karenstid/karensperiode er tiden fra påbegynt omlegging av en produksjon til
produksjonen kan godkjennes som økologisk drevet. Arealet defineres i karenstiden som
karensareal. Fôr dyrket på karensareal defineres som karensfôr.
2. ”Merking”; påskrift, opplysninger, varemerker eller varenavn, bilder eller symboler på
enhver type emballasje, dokument, skriv, etikett, halsetikett eller krage som følger et
produkt nevnt i økologiforordningen artikkel 1 eller som viser til det.
3. ”Produksjon”; de arbeidsoperasjoner på driftsenheten som tar sikte på å produsere, pakke
og førstegangsmerke som økologiske de landbruksprodukter som produseres på
driftsenheten.
4. ”Tilberedning”; arbeidsoperasjoner i forbindelse med konservering og/eller bearbeiding av
landbruksprodukter samt pakking og/eller endringer i angivelsen av økologisk
produksjonsmetode på merkingen til ferske, konserverte og/eller bearbeidede produkter.
5. ”Bearbeiding”; enhver behandling som endrer det opprinnelige produktet vesentlig,
herunder oppvarming, røyking, nedsalting, modning, tørking, marinering, ekstraksjon,
ekstrudering eller en kombinasjon av disse prosessene.
6. ”Markedsføring”; oppbevaring eller utstilling med henblikk på salg, salgsutbud, salg,
levering eller andre måter å bringe produkter i handelen på.
7. ”Virksomhet”; en fysisk eller juridisk person som produserer, tilbereder eller importerer
fra tredjeland produkter nevnt i økologiforordningen artikkel 1 med henblikk på å
markedsføre eller som markedsfører disse produktene, jf. også matloven §2 nr. 1.
8. ”Ingredienser”; enhver bestanddel, herunder tilsetningsstoff, som brukes ved fremstilling
eller tilberedning av et næringsmiddel og som fortsatt er til stede i det ferdige produkt,
eventuelt i endret form. Dersom en ingrediens i et næringsmiddel er fremstilt av flere
ingredienser, skal disse anses som ingredienser i næringsmidlet, jf. forskrift 21. desember
1993 nr. 1385 om merking mv av næringsmidler (merkeforskriften, § 3 nr. 4).
9. ”Ferdigpakket næringsmiddel”; den salgsenhet som er bestemt til omsetning og som
består av et næringsmiddel og den emballasje det er pakket inn i før omsetning, når
emballasjen dekker varen helt, eller delvis, men likevel på en slik måte at innholdet ikke
kan endres uten at emballasjen åpnes eller endres, jf. merkeforskriften, § 3 nr. 4.
10. ”Husdyrhold”; produksjon av husdyr og oppdrettsvilt (herunder insekter) og akvatiske
arter som oppdrettes i ferskvann, saltvann eller brakkvann. Produkter av viltlevende arter
fra jakt og fiske skal ikke anses for å høre inn under økologisk produksjon.
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11. ”Kontrollordning”: System for tilsyn med virksomhet som produserer, pakker, lagrer,
foredler og/eller importerer økologiske produkter, som beskrevet i artikkel 8 og 9 i
økologiforordningen.
12. ”Melding”: Melding er det samme som tilknytningssøknad, som beskrevet i artikkel
8(1)(a) i økologiforordningen. Meldingen skal inneholde informasjon som beskrevet i
vedlegg IV i økologiforordningen, samt eventuelle tilleggsopplysninger som
kontrollorganet trenger for sine registreringer.
13. ”Godkjenning”: Kontrollorganets vedtak om å godkjenne en virksomhet for å markedsføre
næringsmidler som økologiske, eller produkter med henvisning til økologiske ingredienser.
14. ”Inspeksjon”: Fysisk inspeksjon av virksomhet som produserer, foredler, pakker, lagrer
og/eller importerer landbruksprodukter, næringsmidler og fôrvarer som markedsføres som
økologiske, eller med henvisning til økologiske ingredienser.
15. ”Import”: Import, fra land utenfor EØS, til importør eller første mottaker i Norge, av
næringsmidler og fôrvarer som markedsføres som økologiske, eller med henvisning til
økologiske ingredienser.
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4 Myndighetsfordeling, tilsyn og bruk av sanksjoner
etter økologiforskriften
4.1 Myndighetsfordeling og tilsyn
Landbruks- og matdepartementet (LMD) er ansvarlig departement for regelverket om
økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler.
Det fremgår av økologiforskriften § 17 første ledd at Mattilsynet fører tilsyn og fatter vedtak
for å gjennomføre bestemmelsene gitt i og i medhold av forskriften.
Med hjemmel i økologiforskriften § 17 annet ledd har imidlertid Mattilsynet, med visse
unntak, delegert myndigheten til å føre tilsyn og fatte enkeltvedtak etter forskriften til det
private kontrollorganet Debio. Benyttes betegnelsen "kontrollorganet" i regelverket og
veilederne må dette derfor leses som en henvisning til Debio. Benyttes derimot betegnelsen
"kontrollmyndigheten" i regelverket og veilederne må dette leses som en henvisning til
Mattilsynet.
Kontrollorganet er imidlertid ikke delegert myndighet til å:
o føre tilsyn og fatte enkeltvedtak etter økologiforskriftens bestemmelser om import av
økologiske landbruksprodukter og næringsmidler fra tredjeland. Slik myndighet er
delegert til Mattilsynets distriktskontorer med grensekontrollstasjoner.
o fatte enkeltvedtak om dispensasjon etter økologiforskriften § 20. Slik myndighet er
delegert til Mattilsynets regionkontorer.
o gi midlertidige tillatelser til bruk av ikke-økologiske ingredienser i økologiske
produkter og gi tillatelse til import av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler
fra ikke-godkjente tredjeland. Slik myndighet er delegert til Mattilsynet, Regionkontoret
for Oslo, Akershus og Østfold.
Enkeltvedtak fattet av kontrollorganet og Mattilsynets distriktskontorer med hjemmel i
økologiforskriften kan påklages til Mattilsynets regionkontorer etter lov 10. februar 1967 om
behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) kapittel VI. Enkeltvedtak fattet av
Mattilsynets regionkontorer som førsteinstans kan påklages til Mattilsynet, Hovedkontoret.
Klager skal imidlertid sendes til det organet som fattet vedtaket. Dersom vedtaksorganet ønsker
å opprettholde vedtaket oversendes klagen med en begrunnet innstilling til klageinstansen.
Klagefristen er tre uker fra melding om vedtaket er mottatt. Hvis det er ønskelig å søke om
dispensasjon fra regelverket, skal søknaden sendes kontrollorganet (Debio), som gir en
vurdering av søknaden før innstilling oversendes Mattilsynets regionkontor.
For øvrig skal alle henvendelser vedrørende økologisk produksjon og merking av økologiske
produkter sendes til Debio som vil videreformidle henvendelsene til rett instans dersom Debio
ikke selv har myndighet til å fatte vedtak i saken. (Debio, 1940 Bjørkelangen, tlf: 63 86 26 50,
e-post: kontor@debio.no ).
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Figur 1: Tilsyn og myndighetsfordeling etter Økologiforskriften
Kontrollorganet skal kontrollere at produkter som skal merkes eller er merket med en
henvisning til den økologiske produksjonsmetode tilfredsstiller kravene i regelverket.
Markedsføring av produkter som økologiske kan kun skje når hele produksjonen og
håndteringsprosessen har vært underlagt kontrollordningen for økologisk produksjon. Disse
kravene kommer som nevnt tidligere i tillegg til øvrige krav som stilles til virksomhetene i
annet regelverk2. Mattilsynet har utarbeidet en instruks til Debio som skal sikre at Debio utfører
sine oppgaver i tråd med det som kreves i økologiforskriften.
Når Debio fører tilsyn og fatter vedtak etter forskriften er Debio å anse som et
forvaltningsorgan, og er derfor pålagt å følge bestemmelsene i forvaltningsloven og lov 19. juni
1970 nr. 69 om offentlighet i forvaltningen (offentlighetsloven), og alminnelige
forvaltningsmessige prinsipper. Dette omfatter også plikt til å veilede om kontrollordningen.

4.2 Sanksjoner
4.2.1 Generelt
Dersom en virksomhet også har overtrådt bestemmelser i annet regelverk som håndheves av
Mattilsynet, må dette følges opp av Mattilsynet på vanlig måte. Her er det viktig med gode
gjensidige varslingsrutiner mellom Debio og Mattilsynet. Henvisning til den økologiske
produksjonsmetode på et produkt som ikke er framstilt etter bestemmelsene i
økologiregelverket vil som oftest også omfattes av det generelle forbudet mot villedende

2

Lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven).
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merking i forskrift 21. desember 1993 nr. 1385 om merking mv av næringsmidler
(merkeforskriften) § 5. Merkeforskriften håndheves utelukkende av Mattilsynet.

4.2.2 Administrative sanksjoner (som kan iverksettes av forvaltningen)
Den mest praktiske og i de fleste tilfeller tilstrekkelige sanksjonen mot det som utelukkende er
et brudd på økologiregelverket er å gi påbud om fjerning av henvisning til økologisk
produksjonsmetode på produktet, partiet eller hele produksjonen. Ved klare og gjentatte
overtredelser av økologiforskriften eller ved overtredelser av forskriften som har langvarig
virkning, kan kontrollorganet også forby virksomheten å markedsføre produkter med
henvisning til den økologiske produksjonsmetode for en viss tid. Kontrollorganet kan også som
et naturlig ledd i sin saksbehandling avslå en søknad om tilknytning til kontrollordningen,
nekte fornyelse eller utvidelse av godkjenningen til en allerede tilknyttet virksomhet og kreve
ny omleggings- eller karenstid dersom vilkårene for å være tilknyttet kontrollordningen ikke er
tilstede. I slike tilfeller kan det eventuelt også settes frister for retting av feilene slik at
godkjenning kan gis på et senere tidspunkt. Er ikke en kontrollpliktig virksomhet tilknyttet
kontrollordningen eller har ikke virksomheten godkjenningen i orden kan den heller ikke
håndtere økologiske produkter.
Det kan imidlertid tenkes at kontrollorganets påbud om fjerning av henvisning til den
økologiske produksjonsmetode eller forbud mot å markedsføre økologiske produkter for en viss
tid ikke etterfølges av virksomheten. I slike tilfeller kan det være nødvendig med en
opptrapping av virkemiddelbruken til for eksempel å pålegge løpende tvangsmulkt etter
matloven § 26 eller andre egnede sanksjoner fra matlovens vide sanksjonsregister. Dette må
imidlertid gjøres av Mattilsynets distriktskontorer med hjemmel i merkeforskriften § 5.
En annen situasjon som kan føre til at Mattilsynets distriktskontorer vil måtte følge opp en sak
om uriktig henvisning til økologisk produksjonsmetode etter merkeforskriften er dersom de ved
inspeksjon kommer over villedende økologisk merking i virksomheter som ikke er og kanskje
heller ikke skal være tilknyttet kontrollordningen og dermed ikke blir besøkt av Debio.
Dersom kontrollorganet har begrunnet mistanke om at en virksomhet har til hensikt å
markedsføre et produkt som ikke oppfyller kravene i økologiforskriften med en henvisning til
økologisk produksjonsmetode, kan kontrollorganet kreve at virksomheten foreløpig ikke
markedsfører produktet med en slik henvisning. Virksomheten skal dessuten pålegges å fjerne
enhver henvisning til økologisk produksjonsmetode fra produktet dersom kontrollorganet er
sikker på at produktet ikke oppfyller kravene (Mattilsynet ved import). Dersom mistanken ikke
blir bekreftet, skal forpliktelsen nevnt ovenfor imidlertid bortfalle innen en viss tidsfrist etter at
den ble pålagt. Kontrollorganet skal fastsette denne fristen (Mattilsynet ved import).
Virksomheten skal samarbeide fullt ut med kontrollorganet i arbeidet med å fjerne mistanken.
4.2.3 Straff (som bare kan ilegges av politiet og domstolene, eventuelt etter anmeldelse
fra Mattilsynet)
Brudd på økologiforskriften er også straffbart, jf. økologiforskriften § 21 som henviser til
straffebestemmelsen i matloven § 28. Det er Mattilsynet som eventuelt skal gå til anmeldelse
av en virksomhet.
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4.2.4 Virksomhetens ansvar ved tvil om økologisk opprinnelse
Når en virksomhet mener eller har mistanke om at et produkt vedkommende har framstilt,
tilberedt, lagret, importert eller mottatt fra en annen virksomhet, ikke oppfyller kravene i
økologiforskriften, har virksomheten selv ansvaret for å enten fjerne enhver henvisning til
økologisk produksjonsmetode fra produktet, eller skille ut og identifisere produktet.
Bearbeiding, emballering eller markedsføring av produktet skal ikke iverksettes før enhver slik
tvil er fjernet, med mindre produktet markedsføres uten henvisning til økologisk
produksjonsmetode. Ved fortsatt tvil skal virksomheten umiddelbart underrette kontrollorganet.
(Mattilsynets distriktskontorer ved import). Kontrollorganet kan kreve at produktet ikke blir
markedsført med henvisning til økologisk produksjonsmetode før det på grunnlag av
opplysninger fra virksomheten eller andre kilder er godtgjort at tvilen er fjernet3.

3

Jf. økologiforskriften § 4, jf. fo. (EØF) nr. 2092/91 (som endret ved fo. (EF) nr. 2491/2001), vedlegg III, generelle
bestemmelser, pkt. 9.
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5 Generelt om kontrollordningen
Kontrollordningen omfatter:
1. Tilknytning til kontrollordningen for å bli godkjent for å kunne markedsføre økologiske
landbruksprodukter og næringsmidler,
2. kontroll av aktiviteten(e) og
3. godkjenning av aktiviteten (e).

5.1 Hvem er registrering-og kontrollpliktig4?
Virksomheter som:
a) produserer, tilbereder, lagrer eller importerer økologiske produkter med tanke på
markedsføring av produktene eller
b) markedsfører økologiske produkter
skal underlegges registrering og kontroll.
Kontrollplikten gjelder ikke for detaljsalg når det utelukkende selges ferdigpakket og merket
vare direkte til forbruker eller bruker. Forutsetningen er at virksomheten ikke produserer,
tilbereder, lagrer eller innfører slike produkter fra land utenfor EØS-området.
Virksomheter som lagrer økologiske produkter i forbindelse med salgsstedet er imidlertid også
unntatt fra kravet om registrering og kontroll dersom produktene er bestemt til videresalg til den
endelige forbruker eller den endelige bruker.
En virksomhet som setter bort aktiviteter som produksjon, tilberedning, lagring og/eller import til
en tredjemann er fortsatt omfattet av kravene om registrering og kontroll. Tredjemanns aktiviteter
er omfattet av kontrollordningen.

5.2 Registrering, kontroll og godkjenning
5.2.1 Gebyr
Alle virksomheter betaler årlige kontrollgebyr for å være tilknyttet kontrollordningen.
Kontrollorganet, Debio, er delegert myndighet til å kunne kreve inn gebyrer av virksomheter.
Det framkommer av økologiforskriften § 19 at det skal betales gebyr for tilsyn og kontroll.
Gebyrenes størrelse er fastsatt i økologiforskriften og i forskrift 13. februar 2004 nr. 406 om
betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet. Ved manglende innbetaling av gebyr
kan godkjenningen trekkes tilbake.

4

Jf. økologiforskriften § 3, jf. fo. (EØF) nr. 2092/91 (som endret ved fo. nr. 1935/95, fo. (EF) nr. 1804/1999 , fo.
(EF) nr. 779/2004 og fo.(EF) nr. 392/2004), art. 8, 9 og 10.
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5.2.2 Søknad og tilknytning til den økologiske kontrollordningen
Virksomheten må først gi melding til kontrollorganet om at de søker om å bli godkjent for å
produsere, foredle, pakke, lagre og/eller importere økologiske landbruksprodukter og
næringsmidler. Som følge av denne søknaden skal kontrollorganet utføre en
førstegangsinspeksjon i virksomheten.
Det er mulig å knytte seg til kontrollordningen hele året. Gårdbrukere som vil være sikre på at
inspeksjon utføres i løpet av tilknytningsåret må knytte seg til kontrollordningen før 1. mai.
Virksomheten skal ha en kontaktperson overfor kontrollorganet som har ansvar for oppfølging
og rapportering i forhold til regelverket.
Alle ansatte som håndterer varer som omfattes av kontrollordningen bør få opplæring i
regelverket. I opplæringen bør også de generelle prinsippene for økologisk primærproduksjon
og foredling inngå.
5.2.3 Innledende kontroll og driftsbeskrivelse - Generelt
I forbindelse med førstegangsinspeksjon skal virksomheten5:
 utarbeide en fullstendig beskrivelse av produksjonsenheten og/eller lokalene og/eller
aktiviteten,
 fastsette alle konkrete tiltak som skal iverksettes i forbindelse med produksjonsenheten
og/eller lokalene og/eller aktiviteten for å sikre at regelverket for økologisk produksjon blir
overholdt.
Beskrivelsen og de konkrete tiltakene skal inngå i en erklæring som underskrives av den
driftsansvarlige. Denne kalles driftsbeskrivelsen.
Driftsbeskrivelsen skal dessuten inneholde en erklæring fra virksomheten:
 til å utøve aktiviteten i samsvar med regelverket for økologisk produksjon, merking og evt.
import fra tredjeland,
 til å ved en eventuell overtredelse eller uregelmessighet, å akseptere at tiltak iverksettes og
måtte informere kjøperne av produktet skriftlig for å sikre at alle henvisninger til økologisk
produksjonsmetode fjernes fra produktet.
Driftsbeskrivelsen skal kontrolleres og godkjennes av kontrollorganet.
Virksomheten skal i god tid gi melding til kontrollorganet om eventuelle endringer i
driftsbeskrivelsen eller i de konkrete tiltakene virksomheten er underlagt.
For virksomheter som driver økologisk planteproduksjon og husdyrproduksjon er kravene til
innhold i driftsbeskrivelsen nærmere beskrevet i veileder B.
For virksomheter som tilbereder, lagrer, importere og/eller markedsfører økologiske
landbruksprodukter, næringsmidler og fôrvarer er kravene til innhold i driftsbeskrivelsen
nærmere beskrevet i veileder C.

5

Jf. økologiforskriften § 4, jf. fo. (EØF) nr. 2092/91 (som endret ved fo. (EF) nr. 1336/2005 ), vedlegg III, generelle
bestemmelser pkt. 3.
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5.2.4 Virksomheter som setter bort kontrollpliktige aktiviteter6
I virksomheter som setter bort kontrollpliktige aktiviteter til tredjemann skal driftsbeskrivelsen
omfatte:
 en liste over underleverandører med beskrivelse av deres virksomhet og de kontrollorganer
eller -myndigheter de er underlagt; disse underleverandørene skal ha godtatt at deres
virksomheter er underlagt kontrollordningen for økologiske landbruksprodukter,
 alle konkrete tiltak, herunder blant annet et egnet regnskapssystem, som skal iverksettes i
driftsenheten for å sikre at de produkter virksomheten markedsfører, kan spores tilbake til
leverandørene og, dersom de ikke er identiske, til selgerne, samt til de første mottakerne og,
dersom de ikke er identiske, til kjøperne.

5.3 Inspeksjonsbesøk7
Det utføres minst én fysisk inspeksjon hvert år ved alle virksomheter som er tilknyttet
kontrollordningen. Virksomheten skal legge frem aktuell dokumentasjon som kreves i
regelverket. Inspektørens oppgave er å registrere og samle inn nødvendige opplysninger i
tillegg til å gi veiledning om regelverket. Etter hvert besøk skal det utarbeides en
inspeksjonsrapport, som underskrives både av en inspektør og en representant for
virksomheten.
I tillegg til en årlig meldt inspeksjon kan kontrollorganet foreta uanmeldte inspeksjoner.

5.4

Tilgang til opplysninger og dokumentasjon8

Virksomheten skal gi kontrollorganet adgang til alle deler av virksomheten og alle lokaler samt
til regnskapet og relevante regnskapsbilag. Kontrollorganet skal ha tilgang til alle opplysninger
som anses nødvendige for kontrollen. Når kontrollorganet krever det, skal virksomheten
framlegge resultatene av egne kontroll- og prøvetakingsprogrammer. I tillegg må importører og
første mottakere framlegge alle importtillatelser og kontrollsertifikater for import fra tredjeland,
se for øvrig veileder C.

5.5

Utmelding

Når en virksomhet ikke lenger har behov for å være tilknyttet kontrollordningen, skal
utmelding skje skriftlig.

6

Jf. økologiforskriften § 4, jf. fo. (EØF) nr. 2092/91 (som endret ved fo. (EF) nr. 2491/2001), vedlegg III, D
Jf. økologiforskriften § 4, jf. fo. (EØF) nr. 2092/91 (som endret ved fo. (EF) nr. 1336/2005), vedlegg III, generelle
bestemmelser, pkt. 5.
8
Jf. økologiforskriften § 4, jf. fo. (EØF) nr. 2092/91 (som endret ved fo. (EF) nr. 2491/2001), vedlegg III, generelle
bestemmelser, pkt. 10.
7
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5.6 Eierskifte9
Ved eierskifte må dette straks meldes skriftlig til kontrollorganet. Dette gjelder også hvis ny eier
fortsatt skal drive økologisk produksjon.

9

Jf. økologiforskriften §4. Jf. fo. (EØF) nr. 2092/91 (som endret ved fo. (EF) nr. 223/2003) Vedlegg III, Generelle
bestemmelser, 4.
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6 Generelle krav til produksjon, merking og omsetning
av økologiske produkter
6.1 Krav til merking og merkebruk10
Krav til merking og merkebruk på økologiske landbruksprodukter, næringsmidler og fôrvarer
er gitt i økologiforskriften. De viktigste kravene er omtalt under.
6.1.1 Økologimerket generelt
Et økologimerket produkt skal i merkingen ha opplysninger om navn og/eller kodenummer til
kontrollinstansen som har kontrollert virksomheten som utfører den siste del av produksjonseller tilberedningsprosessen (inkludert pakking/merking og import fra tredjeland)11.
I dag benyttes stort sett Debios Ø-merke for godkjente økologiske
landbruksprodukter og næringsmidler. Dersom en ikke ønsker å benytte
Ø-merket, kan virksomheter som er godkjente av Debio i stedet bruke
Debios kodenummer N-1 på følgende måte: "Økologisk godkjenning:
Kontrollinstans N-1"12. Nærmere veiledning angående selve merket
(størrelse, farge, mm), kan fås ved henvendelse til Debio.
Virksomheter som ønsker å bruke et kodenummer i det formatet som kreves i gjeldende EUregelverk kan benytte kodenummer NO-ØKO-01 på produkter som skal merkes med henvisning
til Debio som kontrollinstans.
Merket skal være godt synlig og plassert atskilt fra firmalogo eller varemerke på en slik måte at
det ikke kan være tvil om hva som er firmalogo eller varemerke og hva som er
godkjenningsmerke. Merket kan bare brukes i tilknytning til produkter og på en slik måte at det
tydelig fremgår hvilke produkter godkjenningen gjelder for.
Det er et obligatorisk krav i EU at alle ferdigpakkede økologiske matprodukter skal merkes med
EU-logoen, jf forordning (EU) nr. 271/2010. EU-logoen kan først benyttes på økologiske
matvarer som tilberedes, pakkes eller merkes i Norge når EUs logoregelverk (forordning nr.
271/2010) blir inkludert i EØS-avtalen. Nå dette skjer vil det også bli obligatorisk å bruke EUlogoen på alle ferdigpakkede økologiske matprodukter produsert her i landet.
Nasjonale merker kan fortsatt brukes i tillegg til EU-logoen ved markedsføring og profilering av
økologisk mat. Virksomheter som ønsker å bruke Debios Ø-merke kan dermed fortsette med det
etter at EU-logoen blir innført.
De generelle kravene til merking er gjengitt under, mens spesielle krav for ulike virksomheter
er omtalt i veileder B og C.
10

Jf. økologiforskriften § 4, jf. fo. (EØF) nr. 2092/91 (som endret ved fo. (EF) nr. 1935/95), art. 5.
Jf. økologiforskriften § 4, jf. fo. (EØF) nr. 2092/91 (som endret ved fo. (EF) nr. 1935/95), art. 5, pkt. 1d.
12
List of bodies or public authorities in charge of inspection provided for in Article 15 of Regulation (EEC) No
2092/91, Official Journal of the European Union, 18.10.2003, s. 5 http://europa.eu.int/eurlex/en/archive/2003/c_25020031018en.html
11
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6.1.2 Generelle krav til økologimerkede produkter13
For å benytte økologi merket, må:
a) minst 95 % av produktingrediensene av landbruksopprinnelse være eller komme fra
produkter framstilt i samsvar med økologiregelverket,
b) alle øvrige produktingredienser av landbruksopprinnelse være godkjent for økologiske
produkter eller ha en midlertidig tillatelse fra Mattilsynet (disse ingredienser kan likevel ikke
utgjøre mer enn 5 % av produktet) (se del B i veileder C),
c) produktet utelukkende inneholder godkjente stoffer som ingredienser av ikkelandbruksopprinnelse, disse er oppført i økologiforordningen, vedlegg VI del A, se del A i
veileder C,
d) produktet eller produktets ingredienser av landbruksopprinnelse som er nevnt i bokstav a)
ikke ha gjennomgått behandling med stoffer som ikke er oppført i økologiforordningen,
vedlegg VI del B (se del B i veileder C),
e) produktet eller dets ingredienser ikke ha gjennomgått behandling med ioniserende stråling,
f) produktet være tilberedt eller importert av en virksomhet som er underlagt økologisk
kontrollordning,
g) merkingen omfatte navnet og/eller kodenummeret til kontrollmyndigheten eller -organet
som virksomheten som har foretatt den seneste håndtering, er underlagt. I Norge vil det si
Debios kontrollmerke og/eller nummer. På produkter som består av flere ingredienser, skal det
angis hvilke ingredienser som er økologiske. Dette gjelder også for produkter hvor alle
ingredienser er økologiske.
h) produktet være framstilt uten bruk av genetisk modifiserte organismer og/eller av produkter
avledet av slike organismer.

6.1.3 Ingrediensmerking14
Hvis et produkt inneholder 70 - 95 % økologiske ingredienser kan det henvises til økologisk
produksjonsmetode i tilknytning til disse ingrediensene i ingredienslista dersom følgende vilkår
er oppfylt:
a) minst 70 % av ingrediensene av landbruksopprinnelse er eller kommer fra produkter
framstilt i samsvar med økologiregelverket,
b) alle øvrige produktingredienser av landbruksopprinnelse må være tillatt brukt i
økologiregelverket eller være omfattet av en midlertidig tillatelse,
13

Jf. økologiforskriften § 4, jf. fo. (EØF) nr. 2092/91 (som endret ved fo. (EF) nr. 1935/95 og fo. (EF) nr.
1804/1999), art. 5, pkt. 3, a-h.
14
Jf. økologiforskriften § 4, jf. fo. (EØF) nr. 2092/91 (som endret ved fo. (EF) nr. 1935/95), art. 5, pkt. 5a.
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c) opplysningene om økologisk produksjonsmetode må forekomme i listen over ingredienser
og tydelig i forbindelse bare med produkter som er framstilt i samsvar med økologiregelverket.
Opplysningene må forekomme i samme farge og størrelse og med samme typer som de andre
opplysningene i ingredienslisten. Opplysningene skal dessuten gis i form av en særskilt
opplysning som er plassert i samme synsfelt som varebetegnelsen og som angir prosentdelen av
ingredienser som er av landbruksopprinnelse eller stammer fra ingredienser av
landbruksopprinnelse som er framstilt i samsvar økologiregelverk. Opplysningen må ikke
forekomme i en farge og størrelse og med typer som er mer framtredende enn produktets
varebetegnelse. Opplysningen skal være formulert slik: " X % av ingrediensene av
landbruksopprinnelse er framstilt etter reglene for økologisk produksjonsmetode",
d) produktet utelukkende inneholder godkjente stoffer som ingredienser av ikkelandbruksopprinnelse, disse er oppført i økologiforordningen, vedlegg VI del A, se del A i
veileder C)
e) produktet eller produktingrediensene av landbruksopprinnelse nevnt i bokstav a) ikke har
gjennomgått behandling med stoffer som ikke er godkjent (se del B veileder C),
f) produktet eller ingrediensene ikke har gjennomgått behandling med ioniserende stråling,
g) produktet er tilberedt eller importert av en virksomhet som er underlagt økologisk
kontrollordning,
h) merkingen inkluderer navnet og/eller kodenummeret til kontrollmyndigheten eller –organet
som virksomheten, som har foretatt den seneste håndtering, er underlagt.
i) produktet er framstilt uten bruk av genmodifiserte organismer og/eller uten bruk av produkter
avledet av slike organismer.
6.1.4 Karensprodukter15
Perioden fra begynnende omlegging og frem til produktene kan godkjennes som økologiske,
kalles karenstid. Produkter fra karensperioden kan ikke omsettes som økologiske selv om de
driftsmessige prinsipper for økologisk produksjon er fulgt også i denne perioden. Karenstid for
plante- og husdyrprodukter fremgår av veileder B.
Kontrollopplegget er innrettet mot godkjenning av økologiske produkter og ikke mot
godkjenning av produkter i karens. Kontrollorganets Ø-merke brukes kun i forbindelse med
økologiske produkter.
Gårdbrukere og foredlingsvirksomheter som ønsker å kunne levere eller håndtere
karensprodukter må derfor ta kontakt med kontrollorganet for å få avklart betingelsene for
dette.

15

Jf. økologiforskriften § 4, jf. fo. (EØF) nr. 2092/91 (som endret ved fo. (EF) nr. 1935/95 og fo. (EF) nr
1804/1999), art. 5, pkt. 5.
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6.2 Genmodifiserte organismer (GMO)
I økologisk produksjon er det ikke tillatt med produkter som består av eller inneholder
genmodifiserte organismer (GMO), produkter som er produsert fra GMO, og heller ikke
produkter som er fremstilt ved hjelp av GMO16.
For å kunne dokumentere at innsatsmidler ikke er genmodifiserte og heller ikke fremstilt fra
eller ved hjelp av genmodifiserte organismer, er det ofte tilstrekkelig med erklæring fra
leverandør.17 Erklæringen skal ha følgende opplysninger: produktnavn, virksomhet, underskrift
av ansvarlig, dato. Leverandøren skal i en slik erklæring opplyse om det også håndteres råvarer
som inneholder genmodifisert materiale, og eventuelt hvilke råvarer dette er. Leverandøren må
videre forplikte seg til å melde fra dersom situasjonen endrer seg. Virksomheten skal
oppbevare slike erklæringer og ha disse tilgjengelig ved inspeksjonsbesøk. Erklæringen skal
ikke være mer enn to år gammel.
Kontrollorganet foretar minst én årlig kontroll for å kontrollere at virksomheten følger kravene
i regelverket. Kontrollorganet kan også ta ut prøver av sluttprodukter for å kartlegge om
virksomhetens system har fungert etter hensikten. I tilfelle det påvises svikt i virksomhetens
rutiner, for eksempel ved at det påvises GMO i råvarene virksomheten benytter, vil dette kunne
medføre ulike typer tiltak fra kontrollorganet. Vi gjør spesielt oppmerksom på at dersom det for
et innsatsmiddel foreligger dokumentasjon som viser at det inneholder GMO – uansett
størrelsen på innblandingen – så kan ikke dette innsatsmiddelet benyttes i forbindelse med
økologisk produksjon.

6.3 Pakking, merking og transport av økologiske produkter18
Når samme utstyr (kjøretøy, container, osv.) brukes til transport av økologiske og ikkeøkologiske produkter, skal det benyttes tømme- og rengjøringsrutiner som sikrer at det ikke blir
innblanding av ingredienser, tilsetningsstoffer eller prosesshjelpemidler som ikke er tillatte. Det
skal foreligge dokumentasjon for at disse rutinene er fulgt.
Økologiske produkter skal være emballert eller buntet og merket på en slik måte at innholdet
ikke kan byttes ut. Det skal fremgå tydelig av merkingen at produktene er av økologisk
opprinnelse og hvem som er kontrollinstans. Tilfredsstillende merking er beskrevet i denne
veilederens punkt 6.1.
I tilfeller hvor merking på produkter er vanskelig, for eksempel ved transport i bulk, kan
produktpartiet i stedet følges av en erklæring fra leverandøren som bekrefter partiets
økologiske opprinnelse, og med en henvisning til kontrollordningen. Erklæringen skal vise
entydig til det aktuelle partiet. Erklæringsskjema kan lastes ned fra Debios internettsider.
Kravet om lukket emballasje kan fravikes ved transport av økologiske produkter mellom
virksomheter som er godkjent av kontrollorganet, når opplegget er forhåndsgodkjent av
kontrollorganet.

16

Jf. økologiforskriften § 4, jf. fo. (EØF) nr. 2092/91 (som endret ved fo. (EF) nr. 1804/1999), art. 5, pkt. 3h.
Jf. økologiforskriften § 4, jf. fo. (EØF) nr. 2092/91 (som endret ved fo. (EF) nr. 1804/1999 og fo. (EF) nr.
2491/2001), art. 9, pkt. 12c, og vedlegg III, generelle bestemmelser, pkt. 6.
18
Jf. økologiforskriften § 4, jf. fo. (EØF) nr. 2092/91 (som endret ved fo. (EF) nr. 2491/2001 og fo. (EF) nr.
223/2001), vedlegg III, generelle bestemmelser, pkt. 7.
17
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Husdyr som skal omsettes som økologiske, skal være identifiserbare som økologiske fra gården
slik at det ikke kan forekomme sammenblanding med ikke-økologiske dyr ved mottak.
For å unngå at de enkelte utsalgssteder må ha egen økologisk godkjenning, anbefales det at
produksjons- eller pakkerivirksomheten har et system for merking som kan benyttes frem til
forbruker.

6.4 Mottak
Ved mottak av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler skal virksomheten kontrollere
varens merking i forhold til økologisk opprinnelse. Et økologimerket produkt skal i merkingen
ha opplysninger om navn og/eller kodenummer til kontrollinstansen som har kontrollert
virksomheten som utfører den siste del av produksjons- eller tilberedningsprosessen (inkludert
pakking/merking og import fra tredjeland)19. Les mer om merking i kapittel 6.1.1.
Virksomheten skal også dokumentere at mottakskontrollen er utført.20 Det kan for eksempel
benyttes egne skjema for mottak, eller det kan bekreftes på pakkseddel at økologisk merking er
kontrollert. Rutiner for kontroll av varens merking må være kjent for alle som har med
varemottak å gjøre.
Ved mottak av økologiske produkter skal det av de medfølgende dokumenter (mottaksseddel/
pakkseddel/faktura/kvittering) fremgå hvem som er leverandør (navn og adresse), type og
mengde, at produktene er økologiske, og eventuelle andre opplysninger som gjør det mulig å
identifisere partiet, som for eksempel lotnummer.
Dersom merking og/eller dokumentasjon ved mottak ikke er tilfredsstillende, skal produktene
holdes tilbake inntil det er avklart om de er økologiske. Dersom det ikke er mulig å få en
tilfredsstillende dokumentasjon, omsettes produktene uten henvisning til den økologiske
produksjonsmetode.21
Ved mottak av økologiske produkter skal virksomheten når dette kreves, kontrollere at
emballasjen eller beholderen er lukket og at opplysningene nevnt ovenfor foreligger.
Virksomheten skal krysskontrollere opplysningene i merkingen med opplysningene i
følgedokumentene. Resultatet av denne kontrollen skal uttrykkelig angis i regnskapet, (se
punkt.6.7).

6.5 Lagring av produkter
Ved lagring av produkter, må det sikres at partiene kan identifiseres og at enhver
sammenblanding med eller forurensning fra produkter og/eller stoffer som ikke er tillatt i
økologisk produksjon unngås22.
19

Jf. økologiforskriften § 4, jf. fo. (EØF) nr. 2092/91 (som endret ved fo. (EF) nr. 1935/95), art. 5, pkt. 1d.
Jf. økologiforskriften § 4, jf. fo. (EØF) nr. 2092/91 (som endret ved fo. (EF) nr. 1336/2005 og fo. (EF) nr.
223/2001), vedlegg III, pkt. 7a
21
Jf. økologiforskriften § 4, jf. fo. (EØF) nr. 2092/91 (som endret ved fo. (EF) nr. 2491/2001), vedlegg III, generelle
bestemmelser, pkt. 9.
22
Jf. økologiforskriften § 4, jf. fo. (EØF) nr. 2092/91 (som endret ved fo. (EF) nr. 1336/2005), vedlegg III, generelle
bestemmelser, pkt. 8.
20
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Ved lagring skal det ikke kunne oppstå mulighet for forveksling eller blanding mellom
økologiske produkter og andre tilsvarende ikke-økologiske produkter. Dersom virksomheten
bearbeider, pakker eller lagrer både økologiske og ikke-økologiske produkter må:
 virksomheten disponere områder som holder økologiske produkter atskilt enten fysisk eller
tidsmessig, fra ikke-økologiske produkter,
 alle nødvendige tiltak treffes for å sikre at de økologiske partiene kan identifiseres og
hindre at de blandes med produkter som ikke er økologiske.23
Dette innebærer at:

Ved lagring av økologiske produkter sammen med tilsvarende produkter som ikke er økologisk
godkjente, må de økologiske produktene være tydelig merket. Når samme utstyr (container,
silo, tank, osv.) brukes til lagring av økologiske og ikke-økologiske produkter, skal det benyttes
tømme- og rengjøringsrutiner som sikrer at de økologiske produktene ikke blir forurenset av
ikke-økologiske produkter eller andre stoffer (tilsetningsstoffer og prosesshjelpemidler) som
ikke er tillatte brukt i økologiske produkter. Det skal foreligge dokumentasjon for at disse
rutinene er fulgt. Bruk av faste lagerplasser, oppbevaring i originalemballasje, merking på
hyller o.a., er tiltak som er viktige for å kunne identifisere hvilke produkter som er økologiske.

6.6 Salg, levering og markedsføring
For å kunne dokumentere at produktet er økologisk, stilles det også krav til dokumentasjon av
salg og levering av økologiske produkter. Det skal føres et regnskap som gjør det mulig å
konstatere at det er balanse i mengdene mellom innkjøp og salg av økologiske produkter.
Derfor kreves det at underliggende dokumentasjon alltid skal være tilgjengelig ved det årlige
inspeksjonsbesøket, (se punkt.6.7).
Dette innebærer at;





dato,
type og mengde,
mottaker og
eventuelle partireferanser

for alle solgte og leverte økologiske produkter som omfattes av en økologisk
godkjenningsordning skal dokumenteres. Ved detaljsalg fra gård eller butikk er det ikke
nødvendig å registrere mottaker.
Produktmerking, informasjonsmateriell og lignende skal være i samsvar med krav til merking
og merkebruk (se punkt 6.1).24

6.7

Regnskap og lagerbeholdning - generelle krav til dokumentasjon

Det skal føres lager- og regnskap for enheter eller lokaler, slik at virksomheten kan legge fram
nødvendig dokumentasjon for kontrollorganet eller myndigheten. Disse er gjengitt under25;
23

Jf. økologiforskriften § 4, jf. fo. (EØF) nr. 2092/91 (som endret ved fo. (EF) nr. 1336/2005), vedlegg III, B, pkt. 2.
Jf. økologiforskriften § 4, jf. fo. (EØF) nr. 2092/91 (som endret ved fo. nr.(EF) 1935/95 og fo. (EF) nr.
1804/1999), art. 5.
24
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leverandør og hvis forskjellig – selgeren eller eksportøren av produktene



produkttype og mengden av de økologiske varene som er blitt levert til enheten, og hvis
det er relevant, på alt innkjøpt material og bruk av disse, og dessuten hvis det er relevant,
fôrblandingenes sammensetning



produkttype og mengde av de økologiske produktene som oppbevares i lokalene



produkttype, mengde og mottaker, og hvis forskjellig, kjøperne, bortsett fra de endelige
forbrukere, av alle de økologiske produktene, som har forlatt enheten eller den første
mottakers lokaler eller oppbevaringsplass



for virksomheter som ikke oppbevarer eller fysisk håndterer økologiske produkter må det
oppgies produktnavn, mengde og mottaker på det som er blitt kjøpt inn og solgt, og
leverandørene og hvis disse er forskjellig selgerne eller eksportørene dessuten kjøperne og
hvis disse er forskjellig mottakerne



eventuell annen dokumentasjon som kontrollorganet finner nødvendig, avhengig av
produkttype og omsetningsform

Opplysningene i regnskapet skal dokumenteres med relevante regnskapsbilag. Regnskapet skal
vise balansen mellom innsatsfaktorer og produksjon.
Krav til øvrig dokumentasjon for gårdsbruk fremgår av veileder B. Krav til øvrig
dokumentasjon for virksomheter som foredler, lagrer, importerer og omsetter økologiske
landbruksprodukter, næringsmidler og fôrvarer framkommer av veileder C.

25

Jf. økologiforskriften § 4, jf. fo. (EØF) nr. 2092/91 (som endret ved fo. (EF) nr. 2491/2001 og fo. (EF) nr.
1336/2005), vedlegg III, generelle bestemmelser, pkt. 6 og 7a.
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Vedlegg 1: Kommende endringer i regelverket for
økologisk produksjon
Regelverket for økologisk produksjon er i stadig forandring. Dette skyldes blant annet at
omfanget av økologisk produksjon øker, og at tilgangen til innsatsvarer, for eksempel økologiske
livdyr, fôr, og såvarer stadig blir bedre. Regelverket endrer seg etter de prinsippene som ligger til
grunn i økologisk produksjon.

Det gjøres oppmerksom på at Rådsforordning (EF) nr. 834/2007 ble vedtatt 28. juni 2007 og vil
erstatte dagens EU-regelverk på økologiområdet. Det nye regelverket ble gjeldenede i EU 1.
januar 2009.
Forordningene som er vedtatt er en rammeforordning, og detaljer for de ulike produksjonstypene
er enda ikke utarbeidet. Dagens produksjonsregler vil i stor grad bli videreført, men det vil kunne
komme endringer som kan få betydning for enkelte produksjoner. Se mer informasjon på
http://www.mattilsynet.no/okologisk. Mattilsynet og Debio vil formidle informasjon om aktuelle
endringer så snart produksjonsreglene foreligger. Følg med på www.debio.no og
http://www.mattilsynet.no/okologisk, samt i Debiomeldingene.
Ta kontakt med Debio eller Mattilsynet dersom det er konkrete spørsmål omkring det nye
regelverket.

Under er en oversikt over kommende regelverksendringer i henhold til dagens gjeldende
forordning. Der det ikke er referert til den nye forordningen, er dette detaljer som enda ikke er
avklart, og på nåværende tidspunkt er det derfor ikke mulig å si om den nye forordningen får
følger for disse planlagte endringene på nåværende tidspunkt.

Regelverksområde

Endring:

Dato:

Merknad:

Kyllingoppdrett

EU arbeider med å utvikle
tilleggsregler for oppdrett av
økologisk livkylling.

Foreløpig ukjent.

Ta kontakt med Mattilsynet
for oppdatert informasjon.

Bruk av ikke-økologisk
fôr26

Unntaksordningen som tillater
bruk av en prosentandel ikkeøkologisk fôr til økologiske
husdyr blir gradvis utfaset.

Drøvtyggere og hest:
Muligheten for å bruke
ikke-økologisk fôr
utgår 31.12.2007

Se punkt veileder B, punkt
4.6.5 for mer detaljer.

Enmaga dyr:
Prosentandelen ikkeøkologisk fôr tillatt
brukt reduseres fra
26

Jf. økologiforskriften §4. Jf. fo. (EØF) nr. 2092/91 (som endret ved fo. (EF) nr. 1294/2005) Vedlegg I, B, 4.8.
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Regelverksområde

Endring:

Dato:

Merknad:

15% til 10 % fra
01.01.2008, videre til
5 % fra den
01.012010, og utfases
helt 31.12.2011.
Inne- og uteareal til
økologiske husdyr27

Krav til større inne- og uteareal
for flere typer husdyr.

Nye krav gjelder for
alle dyr fra
01.01.2011.

Kravene gjelder allerede for
dyr i bygninger bygd etter
01.01.2001.
Se veileder B punkt 4.11,
4.12 og 4.13 for detaljer.

Storfe28

Krav om lausdrift for storfe i
alle bygninger

Gjelder fra 01.01.2011

Forbudet gjelder allerede for
dyr i bygninger satt opp etter
24.08.2000.
Se veileder B punkt 4.11.2
for detaljer.
Fra 2011 vil det være et
unntak fra krav til lausdrift
for besetninger på små
virksomheter. Hvem som kan
benytte dette unntaket er ikke
avklart. EU har ikke bestemt
om det vil bli en felles
definisjon på hva som er en
liten virksomhet, eller om
hvert land kan definere dette
selv.

Fôrproduksjon29

I henhold til dagens regelverk
blir det krav om separate linjer
for produksjon av økologisk og
ikke-økologisk kraftfôr.

Krav innføres i
henhold til dagens
regelverk fra
01.01.2008

NB:
Ny forordning krever ikke at
økologisk og ikke-økologisk
fôr produseres på separate
møller, men krever
separasjon i produksjonen i
tid eller sted (dvs. slik det
praktiseres i dag).

Import 30

Godkjent tredjelandsliste blir
jevnlig oppdatert når nye land
har blitt vurdert og akseptert av
EU landene

Fortløpende

Se oppdatert liste på
Mattilsynets nettsider

Import30

Liste over land med tilsvarende
ordning for økologisk
produksjon som EU.
Jevnlig oppdatert etter en
ekvivalensvurdering av EU.

Fortløpende

Vurdert etter prinsippet om
tilsvarende eller likt, hvor
Codex Alimentarius CAC/GL
32 kan brukes som grunnlag

27

økologiforskriften §4. Jf. fo. (EØF) nr. 2092/91 (som endret ved fo. (EF) nr. 1804/1999) Vedlegg I, B, 8.3.1, 8.4.2,
8.4.3, 8.4.5, 8.5.1 og Vedlegg VIII.
28
økologiforskriften §4. Jf. fo. (EØF) nr. 2092/91 (som endret ved fo. (EF) nr. 1804/1999) Vedlegg I, B, 6.1.5.
29
Jf. økologiforskriften §4. Jf. fo. (EØF) nr. 2092/91 (som endret ved fo. (EF) nr. 223/2003) Vedlegg III, A, Særlige
bestemmelser E, 3.
30
Jf. økologiforskriften § 4, Jf. fo. (EØF) nr. 2092/91 (som endret ved fo. (EF) nr. 1991/2006)
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Regelverksområde

Endring:

Dato:

Merknad:

Import30

Liste over godkjente
kontrollorgan og
kontrollmyndighet for kontroll i
tredje land.
Jevnlig oppdatert etter en
evaluering av EU

Fortløpende

Vurdert etter EU
økologiforordning og/eller
Codex Alimentarius CAC/GL
32

29

