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Til  
Næringskomitéen  
Stortinget  
naering@stortinget.no	   
 
 
 

 
Oslo, 13. juni 2013 

 
 
Innspill til jordbruksavtalen 2013 – om økologisk landbruk  
 
Oikos – Økologisk Norge vil med dette gi våre innspill til debatten i Næringskomiteen om 
jordbruksoppgjøret 2013.  
 
Sammendrag  
Oikos – Økologisk Norge kan ikke se at årets jordbruksoppgjør vil bidra til å nå regjeringas 
mål om økologisk landbruk og forbruk innen 2020, jfr. 15 %-målene. Det ble ikke satt inn nye 
midler for å stimulere markedsutviklinga. Økt etterspørsel etter økologisk mat er den viktigste 
faktoren for økt økologisk produksjon. På grunn av dagens markedssituasjonen er det liten 
stimulans til at melke- og kjøttprodusenter legger om til økologisk. Dette gjør at utviklinga av 
det økologiske jordbruksarealet har stagnert de siste to årene. Økt satsning på økologisk 
produksjon og forbruk er avgjørende for at regjeringa skal nå sine mål på dette området, og 
en sentral faktor for å nå målene om en mer miljøvennlig norsk matproduksjon. 
 
 
1. Innledning   
Vi vil vise til Regjeringas målsetning om 15 prosent økologisk produksjon og omsetning i 
2020 (regjeringserklæringa Soria Moria II fra 9. oktober 2009). 15-prosentmålene blir også 
slått fast i Regjeringas nye landbruksmelding fra desember 2011.  
 
Ideelt sett bør det være en balansert utvikling mellom produksjon og marked, men tilfellet i 
dag er at utviklingen i økologimarkedet ikke er på høyde med den økologiske produksjonen, 
selv om markedet for økologisk mat hadde en vekst på 10 prosent i 2011 og 17 prosent i 
2012. For noen år tilbake var etterspørselen større enn produksjonen.  
 
Det økologiske markedet i Norge er et umodent marked. Et slikt marked kjennetegnes 
nettopp av ubalanse. Vi vil framheve viktigheten av ei langsiktig og helhetlig satsing i alle 
ledd i verdikjeden om regjeringas mål skal kunne nås. Derfor vil vi gjøre oppmerksom på 
at årets jordbruksoppgjør vil resultere i en nedprioritering av videre satsing på 
utviklingen av det økologiske markedet. Dette er ikke i tråd med Regjeringas uttalte 
mål på området. Vi håper Næringskomitéen tar grep for å rette på det. 
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Som en konsekvens av det manglende vekst i økomarkedet er økologiske arealer i Norge 
blitt redusert med 0,1 prosent fra 2011, og i 2012 utgjorde det økologiske arealet 503 611 
dekar. Karensarealet fortsatte å gå sterkt tilbake tredje året på rad, og utgjorde 50 842 dekar 
i 2012.  
 
2. Spydspissfunksjonen 
I LMDs handlingsplan Økonomisk, agronomisk – økologisk! blir økologisk landbruk omtalt 
som et korrektiv og en spydspiss i arbeidet for å gjøre norsk landbruk mer miljøvennlig og 
bærekraftig. En av hovedbegrunnelsene for regjeringas satsing på økologisk produksjon og 
forbruk er at det tas ekstra miljøhensyn i produksjonen.  
 
Oikos – Økologisk Norge vil peke på følgende områder hvor økologisk landbruk vil bidra til 
en mer miljøvennlig og bærekraftig utvikling av norsk landbruk:  
 

• Ingen bruk av kjemisk-syntetiske sprøytemidler fører til at det unngås forurensning 
fra disse midlene til vann og jord, og at insektliv og biologisk mangfold ikke belastes 

• Minimal risiko for sprøytemiddelrester i mat 
• Mindre avhengighet av tilført fosfor enn i konvensjonelt landbruk, jfr. begrensede 

fosforressurser  
• Bevaring av biologisk mangfold (arter og naturlige habitater) gjennom redusert bruk 

av innsatsmidler (kunstgjødsel og sprøytemidler), større andel grasareal i 
vekstskiftene og større bruk av lokalt tilpassede sorter og vekster 

 
I sammenheng med målsetninger i Klimameldinga (St.meld. nr. 39 (2008-2009)) om redusert 
bruk av pesticider og nitrogengjødsel, bidrar allerede dagens økologiske landbruk i stor grad. 
En sentral faktor er at det ikke brukes kunstgjødsel i økologisk landbruk. Dette poenget 
bidrar til å oppfylle Klimameldingas målsetning om 10 prosent redusert bruk av 
nitrogengjødsel i korn, gras og beiter. 
 
Riksrevisjonen (2010) setter satsinga på økologisk landbruk i direkte sammenheng med 
målsetninga om redusert forurensning fra jordbruket:  
 

Riksrevisjonen vil videre understreke betydningen av å redusere forurensningen fra 
jordbruket til jord og vann slik at man kan overholde internasjonale forpliktelser og nå 
nasjonale mål for området. Dagens økologiske produksjon er lav, og Riksrevisjonen 
har merket seg at mål for økologisk produksjon er skjøvet ytterligere fram. 

 
Som vist over har økologisk landbruk positive miljøeffekter. Riksrevisjonen framhever også 
økologisk landbruk som viktig for å redusere forurensinga fra jordbruket. Basert på dette vil 
Oikos – Økologisk Norge understreke at det fortsatt må legges til rette for vekst i areal som 
drives og legges om til økologisk landbruk.  
 
Disse positive miljøeffektene av økologisk landbruk er samfunnstjenester. Det er naturlig at 
betalinga for slike samfunnstjenester blir kompensert av fellesskapet, mens merbetaling for 
produktene i hovedsak må skje i markedet. Ordningene for å støtte disse samfunntjenestene 
blir i all hovedsak fremforhandlet i Jordbruksavtalen.  
 
3. Jordbruksavtalens mangler mht. regjeringas mål på økologiområdet  
 
Bortfall av midler til generisk markedsføring  
I 2013 gjennomføres en generisk markedsføringskampanje for økologisk mat. Avtalepartene 
besluttet å ikke fortsette denne i 2014. Det økologiske landbruksmiljøet, så vel som 
regjeringa, har i ei årrekke vektlagt stimulans av markedet som det viktigste tiltaket for økt 
etterspørsel etter økologisk mat, og dermed økte økologiske jordbruksarealer. 
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Eget opplysningskontor for økologisk mat  
Det økologiske landbruksmiljøet, ved Debio og Oikos – Økologisk Norge, spilte inn forslag til 
avtalepartene (brev av 28.02.2013) om utredning av et eget opplysningskontor for økologisk 
mat, slik at forbrukerne kan få god informasjon slik de etterlyser. Ei slik utredning ble ikke 
initiert i år. 
 
Et opplysningskontor for økologisk mat har imidlertid en lengre historie. På begynnelsen av 
2000-tallet ble det avklart at de daværende opplysningskontorene ikke så det som sin 
oppgave å markedsføre økologisk mat. På den bakgrunn ga SLF et oppdrag til Oikos, Debio, 
Bioforsk Økologisk og Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG) om å utrede hvordan det 
generiske informasjonsarbeidet best kan organiseres. I deres rapport anbefales det å 
opprette et eget opplysningskontor, organisert som en stiftelse. Rapporten ble imidlertid ikke 
realitetsbehandlet, bl.a. i påvente av at det skulle etableres en ny merkeorganisasjon for 
landbruket (det som senere ble KSL Matmerk). 
 
Omleggingstilskuddet avviklet 
Omleggingstilskudd ble i årets avtale avviklet av avtalepartene. Dette tilskuddet har vært en 
viktig stimulans for omlegging til økologisk drift, fordi det reduserer den økonomiske risikoen i 
omleggingsperioden når hovedtyngden av investeringer og læring skjer.  
 
Ingen økning i arealstøtte til økologisk grovfôrproduksjon  
Det økologiske landbruksmiljøet, representert ved Oikos – Økologisk Norge, Debio og Norsk 
Landbruksrådgiving, etterlyste en økning av arealstøtten til økologisk grovfôrproduksjon fra 
25 til 50 kroner per dekar, fordi dette vil stimulere fortsatt drift og hindre tilbakelegging av 
økologiske jordbruksareal. Indirekte vil det også bida til større økologisk kornproduksjon. Det 
ble ingen økning i denne arealstøtten.  
 
Økologisk kornproduksjon  
Det er stor mangel på økologisk korn og proteinvekster i Norge. Den største utfordringa for 
økt økokornproduksjon er mangel på husdyr, husdyrgjødsel og gode vekstskifter med gras i 
kornområder. Jordbruksoppgjøret la ikke opp til å stimulere dette. Prisnedskrivingstilskuddet 
for økologisk korn økte, men dette vil ikke veie opp for andre tiltak som ikke ble innvilget.  
 
4. Konklusjon 
Oikos – Økologisk Norge ønsker med dette brevet å gjøre Næringskomitéen oppmerksom på 
manglende samsvar mellom årets Jordbruksavtale og regjeringas mål på økologiområdet. 
Oikos – Økologisk Norge ber Næringskomitéen etterlyse ei sterkere satsing for å 
stimulere det økologiske markedet og for å legge til rette for økt omlegging til 
økologisk landbruk.  
 
 

Vennlig hilsen  
Oikos – Økologisk Norge 
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