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Statens tilsyn for planter, fisk dyr og næl

MATTILSYNETS HØRINGSUTTALELSE TIL REVIDERT FORSKRIFT OM
PRODUKSJONSTILSKUDD OG AVLØSERTILSKUDD I JORDBRUKET

Høringsuttalelsen gjelder høringsnotatets punkt 3.2 om felles formelle eierinteresser, jf gjeldende
forskrift § 4 første ledd bokstav a).

Mattilsynet støtter forslaget om å oppheve bestemmelsen om felles eierskapsbegrensning.
En oppheving av denne bestemmelsen vil legge forholdene bedre til rette for produsenter
som ønsker å drive med både konvensjonell og økologisk produksjon, og gi norske
produsenter like vilkår som i EU.

Mattilsynet forvalter forskrift om økologisk produksjon og merking av økologiske
landbruksprodukter og næringsmidler. Denne forskriften inneholder bestemmelser om
parallellproduksjon, dvs konvensjonell og økologisk produksjon innen samme foretak.
Hovedregelen i økologiregelverket er at all produksjon innen samme foretak skal drives etter
reglene for økologisk produksjon, dvs, at parallellproduksjon ikke er tillatt. Bakgrunnen for
bestemmelsen er å sikre forbrukernes tillit til at økologiske og konvensjonelle produkter ikke blir
forvekslet eller svindlet med.

Økologiregelverket beskriver en del unntakstilfeller hvor parallellproduksjon kan tillates under visse
vilkår. Det mest grunnleggende vilkåret for parallellproduksjon av planter er at ulike sorter lett skal
kunne skilles fra hverandre. Når det gjelder dyr er kravet at det skal være ulike arter. I tillegg er det
krav om at økologisk og konvensjonell produksjon skal være klart adskilt i hele produksjonskjeden.

I Norge er det mer utbredt med parallellproduksjon enn i mange andre land. En kartlegging
gjennomført av Debio viser at ca. 50 % av den økologiske produksjonen i Norge foregår som
parallellproduksjon. Årsaken til dette er hovedsakelig at den økologiske produksjonen er lav, og at
det er markedsmessige begrensninger for en del økologiske produkter, spesielt for økologiske
grønnsaker og bær. Det vil derfor kunne innebære stor risiko for produsenten å drive hele arealet
økologisk. Dessuten ønsker mange bønder å prøve ut økologisk produksjon på en del av
produksjonsarealet for å se om de behersker den økologiske driften før de eventuelt legger om
hele arealet.

Økologiregelverkets bestemmelser om parallellproduksjon er tilsvarende i Norge som i resten av
EØS-området. Norge står likevel i en særstilling mht. parallellproduksjon fordi EU-land kan
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organisere den konvensjonelle og økologiske driften i ulike foretak. I Norge kommer en slik praksis
i konflikt med dagens produksjonstilskuddsregelverk.

For eksempel kan ikke konvensjonelle saueprodusenter også drive med økologisk
villsauproduksjon innen samme foretak fordi denne driftsformen kommer i konflikt med
økologiregelverkets bestemmelser om parallellproduksjon. Dersom villsaudriften organiseres som
et eget foretak, kommer driften ikke i konflikt med reglene om parallellproduksjon i
økologiregelverket, så lenge enhetene holdes adskilt og driften ellers oppfyller vilkårene. Denne
formen for organisering har til nå vært lite aktuell i Norge, siden denne eierskapsformen ikke vil
være tilskuddsberettiget.

Det pågår for tiden en prosess i EU med revidering av hele økologiregelverket hvor det er foreslått
et generelt forbud mot parallellproduksjon. Dersom et slikt forbud blir gjeldende i Norge vil det ha
betydelige konsekvenser for den økologiske produksjonen her i landet. En åpning for å dele
økologisk og konvensjonell produksjon i to ulike foretak, kan derfor være av avgjørende betydning
for økologiske produsenter framover.

Forslaget om å fjerne eierskapsbegrensningen vil bidra til å legge forholdene bedre til rette for
bønder som ønsker å drive deler av produksjonen sin økologisk og deler av den konvensjonelt.
Dette vil gi de økologiske produsentene i Norge de samme rammebetingelsene som økologiske
produsenter i EU. Mattilsynet støtter derfor å oppheve bestemmelsen om felles
eierskapsbegrensning.

Med hil

Kristina Landsverk
Tilsynsdirektør
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