
 

 

 

     Postadresse 

Postboks 8118 Dep 

0032 Oslo 

Kontoradresse 

Grubbegata 1 

Org. nr.: 972 417 815 

Telefon * 

22 24 90 90 

Nett: fkd.dep.no 

Telefaks 

22 24 95 85 

Saksbehandler 

Martin Bryde, 22 24 64 78 

postmottak@fkd.dep.no 

 

 

 

Høringsinstansene 

 

 

 

 

 

Deres ref Vår ref Dato 
 200601676  

 

Høring –Forslag til forskrift om anerkjennelse av standarder for sertifisering av 

økologisk akvakulturproduksjon 

 

1. Innledning 

Fiskeri- og kystdepartementet vil anerkjenne Debios standard for økologisk 

akvakulturproduksjon samt åpne for tilsvarende anerkjennelse av andre standarder for 

økologisk akvakulturproduksjon. Bakgrunnen er at akvakulturprodukter sertifisert etter 

Debios standard, og eventuelle andre standarder, med en anerkjennelse fra norske 

myndigheter skal kunne markedsføres og merkes som økologiske i EU frem til EUs 

detaljerte produksjonsregler trer i kraft.  

 

Vedlagt (.//.) er utkast til forskrift om anerkjennelse av standarder for sertifisering av 

økologisk akvakulturproduksjon. 

Frist for merknader er satt til 23. januar 2009. Uttalelsene sendes til Fiskeri- og 

kystdepartementet PB 8118 Dep, 0032 Oslo eller pr. e-post til postmottak@fkd.dep.no. 

 

Liste over adressatene er vedlagt. Vi ber om at instansene selv forelegger høringsbrevet 

for eventuelt interesserte underliggende etater og organer.  

 

2. Bakgrunn 

EU reviderer nå sitt regelverk for økologisk produksjon. Den nye økologiforordningen 

ble vedtatt 28. juni 2007, og skal tre i kraft 1. januar 2009. Rettsakten erstatter gjeldende 

regelverk om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter (EØF) nr. 

2092/91, som er del av EØS-avtalen. 1 Et av de nye elementene i denne revisjonen er at 

økologisk akvakultur inntas i EUs økologiregelverk.  

 

                                                 
1 jfr. EØS-avtalen, vedlegg II, kap. XII, nr. 54b. 

mailto:postmottak@fkd.dep.no


Side 2 

Forordningen er en rammeforordning, som danner grunnlaget for detaljerte krav til de 

enkelte produksjonstypene. I tillegg til forordningen arbeides det for tiden derfor med 

utarbeidelse av detaljerte regler for de ulike produksjonsområdene, også akvakultur.  

Målet var at de detaljerte reglene skal tre i kraft samtidig med forordningen, men det er 

nå sannsynlig at de detaljerte reglene for akvakultur ikke vil være på plass før tidligst 

sommeren 2009. 

 

Forordningen har overgangsbestemmelser som innebærer at hvis den trer i kraft før 

detaljreglene er på plass, skal nasjonale regler eller private standarder anerkjent av 

myndighetene kunne brukes for å bli sertifisert etter EU-regelverket og kunne anvende 

EUs økologimerke.2  

 

I Norge har vi p.t. ikke offentligrettslige regler for økologisk akvakulturproduksjon. Det 

vil først eventuelt komme på plass ved implementering av den nye økologiforordningen 

i norsk rett. Organisasjonen Debio sertifiserer imidlertid oppdrettere etter deres private 

standard for økologisk akvakultur.  

 

Med anerkjennelse menes her en bekreftelse på at Norge ønsker at bestemte private 

standarder kan brukes som substitutt for de detaljerte reglene inntil disse er på plass.  

 

Forskriften vil åpne for at akvakulturprodukter som er sertifisert etter Debios standard, 

og eventuelle andre standarder, kan markedsføres og merkes som økologiske i EU 

frem til EUs detaljerte produksjonsregler trer i kraft.  

 

Vurdering av Debios standard 

Særlig praktisk viktig i denne sammenheng er Debios standard fordi det er den eneste 

standarden i Norge og fordi norske aktører bl.a. er sertifisert gjennom denne.  

 

Debios standard inneholder bestemmelser som stiller krav til produksjonen. Blant 

annet er det generelle regler for overgang til økologisk produksjon, krav til fiskens 

opphav, miljø og vannkvalitet, helse og velferd samt fôr og fôring. For blant annet 

laksefisk, torsk og blåskjell er det utarbeidet mer spesifikke regler.  

 

Departementet har forelagt spørsmålet om anerkjennelse for Mattilsynet som har 

vurdert om Debios standard er samsvar med EUs nye økologiforordning. Deres 

konklusjon er at Debios standard ”er i tråd med prinsippene, de generelle reglene og 

andre relevante bestemmelser i forordningen”. Fiskeri- og kystdepartementet støtter 

denne vurderingen.  

 

En anerkjennelse er viktig for at norske aktører som er sertifisert etter Debios standard 

skal kunne anvende EUs økologimerke i overgangsperioden frem til de detaljerte EU-

                                                 
2 Forordning (EF) nr. 834/2007, artikkel 42: “Pending the inclusion of detailed production rules, national 

rules or, in the absence thereof, private standards accepted or recognised by the Member States shall apply.” 
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reglene trer i kraft, og ikke stilles i en potensielt dårligere posisjon enn sine 

konkurrenter fra andre europeiske land.  

 

Vi kan ikke se at det er vektige argumenter som taler imot å anerkjenne Debios 

standard for å håndtere overgangsperioden.  

 

På denne bakgrunn foreslår vi at Debios standard for økologisk akvakulturproduksjon 

anerkjennes.  

 

Mulighet for anerkjennelse av andre standarder 

Som nevnt foreslår vi å anerkjenne Debios standard fordi den er den eneste standarden 

for økologisk akvakultur knyttet til en norsk organisasjon. Det kan likevel ikke 

utelukkes at det i løpet av overgangsperioden vil kunne være aktuelt å anerkjenne 

andre standarder. Av hensyn til likebehandling foreslår vi derfor en ordning hvor det 

kan søkes Mattilsynet om anerkjennelse av andre standarder.  

 

Fordi sertifisering etter standarder som er anerkjent av norske myndigheter legges til 

grunn for markedsføring og merking som økologisk i EU (EØS-området fra det 

tidspunkt forordningen implementeres i EFTA-landenes nasjonale rett), må 

standardene ligge innenfor rammen av forordningen. I sin vurdering skal Mattilsynet 

derfor vurdere om den aktuelle standarden er i tråd med forordningen.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

En anerkjennelse vil være gunstig for norske aktører som er sertifisert etter Debios 

standard eller andre standarder som blir anerkjent. Produsentene vil dermed med 

grunnlag i sertifisering etter standarden kunne markedsføre og merke sine 

akvakulturprodukter som økologiske i EU frem til de detaljerte EU-reglene trer i kraft.  

Dette vil kunne innebære at produsentene ikke stilles i en potensielt dårligere posisjon 

enn sine konkurrenter fra andre europeiske land. 

 

Ordningen med anerkjennelse av andre standarder antar vi bare i liten grad vil 

innebære økt arbeidsbyrde for Mattilsynet. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Magnor Nerheim  

ekspedisjonssjef 

 

Yngve Torgersen 

avdelingsdirektør 

 


