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Debioshøringsuttalelsetil revidertforskriftomproduksjonstilskuddog avløsertilskuddi
jordbruket

Vi viser til Høring om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket, datert 09.07.2014. Debio er ikke
listet som høringspart, men velger likevel å gi en høringsuttalelse. Debio ønsker spesielt å gi sin uttalelse i
forhold til punkt om felles eierinteresser.

Gjeldende regelverk, forskrift 22. mars 2002 nr. 283 om produksjonstilskudd i jordbruket, § 4 Begrensninger
som følger av eIerforhold og økonomiske interesser mv., gir begrensninger i forhold til muligheten til å
opprette flere foretak på en landbrukseiendom. For produsenter av økologiske landbruksprodukter gir dette en
begrensning som gjør at vilkårene for økologisk produksjon i Norge blir strengere enn for en del andre land i
EU selv om regelverket for økologisk produksjon er det samme. I økologisk produksjon i andre land er det
vanlig at hele driftsenheten drives økologisk, og at eventuell konvensjonell virksomhet skjer gjennom et eget
foretak. På landbrukseiendommer med både konvensjonell og økologisk produksjon skjer produksjonene i
ulike foretak hvor de ulike enhetene holdes godt adskilt. På denne måten unngås problematikk i forhold til
parallellproduksjon.
Ved at regelen om "felles eierinteresser" tas vekk i Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i
jordbruket vil norske økologiske landbruksforetak få de samme muligheter som økologiske landbruksforetak i

andre land. Debio mener i tillegg at dette vil bidra til at vi får et tydeligere skille mellom økologisk og
konvensjonell produksjon på samme landbrukseiendom i de tilfeller hvor økologisk og konvensjonell
produksjon drives som egne foretak. Foretak med kun økologisk produksjon vil gjøre kontoll og
registreringsarbeid betydelig mer oversiktlig og kontrollerbart, samtidig vil det for produsenten gi frihet til å
opprettholde konvensjonell produksjon der dette er ønskelig eller nødvendig.

Debio anser foreslåtte endring som positiv for utviklingen av økologisk produksjon.

Med vennlig hilsen
Debio

Ole Petter F. Bernhus Gerald Altena
daglig leder regel- og kvalitetsleder
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