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Parallellproduksjon, 
planteproduksjon

hva menes med parallellproduksjon?
Med parallellproduksjon menes både konvensjonell og 
økologisk produksjon innen samme virksomhet, dvs. 
under ett foretaksnummer. Arealer som er under omleg-
ging, regnes som økologiske etter reglene om parallell-
produksjon. Når det gjelder arealer og produksjoner som 
er i økologisk- og karensstatus, er det kun reglene om 
atskilthet som gjelder. 

reglene sier
Hovedregelen i økologiregelverket er at all produksjon 
innen samme virksomhet skal drives etter reglene for 
økologisk produksjon. Bakgrunnen for dette er å sikre 
forbrukernes tillit til at økologiske og konvensjonelle 
produkter ikke blir forvekslet eller svindlet med. 

Som et unntak åpner regelverket i noen tilfeller for par-
allellproduksjon. Når parallellproduksjon tillates, stilles 
det krav til dokumentasjon på atskilthet mellom den 
konvensjonelle og den økologiske produksjonen både 
når det gjelder arealer og produkter. Dette innebærer 
at den konvensjonelle og den økologiske produksjonen 
må foregå på ulike produksjonsenheter/steder innen 
virksomheten som er klart atskilt. Alle enhetene i virk-
somheten skal omfattes av kontrollsystemet for den 
økologiske produksjonen. 

tolkning
En virksomhet kan drive med både økologisk og 
 ikke-økologisk planteproduksjon under følgende 
 forutsetninger: 

a) Ved dyrking av ulike sorter som lett kan skilles  
fra hverandre  

b) Den økologiske produksjonen skjer i en driftsenhet 
der lager/driftsbygninger og arealene er klart atskilt 
fra ikke-økologiske enheter  

c) Produsenten kan dokumentere klar atskillelse ved 
innkjøp av økologiske og konvensjonelle innsatsvarer 
(regnskap/bilag)  

d) Den konvensjonelle driftsenheten skal være  
tilgjengelig for fysisk inspeksjon.

Når parallellproduksjon av planter tillates, stilles det 
krav om at det skal være ulike sorter som er lett å skille 
fra hverandre på den konvensjonelle og økologiske pro-
duksjonsenheten. Kravet om at sortene lett skal kunne 
skilles fra hverandre gjelder først og fremst det innhøst-
ede produktet. Årsaken er at det er ved lagring og trans-
port at risikoen for forveksling mellom konvensjonelle 
og økologiske produkter er størst. Det er produsentens 
ansvar å kunne dokumentere at to sorter er lette å 
skille. I tillegg må det være enkelt for kontrollor-
ganet å skille sortene. 

Unntak fra krav til ulike sorter: 
I følgende tilfeller kan det brukes like sorter:

• Produksjon av frø- og formeringsmateriale
• I forbindelse med landbruksforskning eller  

undervisning
• I forbindelse med grasarealer som utelukkende 

brukes til beiting
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eksempler på praktisering 
• Produksjon av ulike arter korn er ok 
• Produksjon av vårhvete og høsthvete vil ikke kunne aksepteres fordi de ferdige produktene ikke er lett å skille 
• Det samme gjelder bygg av ulike sorter til modning og brukt i gjenlegg 
• Torads- og seksradsbygg kan ikke aksepteres siden de ferdige produktene er vanskelig å skille på lager,  

og det er tilnærmet umulig å avdekke innblanding
• Grønnsaker av ulik art er ok 
• Grønnsaker av ulike sorter med ulik form og farge etter innhøsting kan være eksempler på  

hva som lett kan skilles fra hverandre, og er dermed greit 
• Når det gjelder engvekster til høsting, må det også brukes sorter som er lett å skille.  

Dette kan i praksis bety innblanding av en annen art som ikke går ut over tid 

nyttige lenker/henvisninger
Det finnes noen spesielle områder hvor parallellproduksjon kan aksepteres. 
Disse spesialtilfellene finnes i Mattilsynet regelverksveileder for økologisk landbruksproduksjon –
https://goo.gl/Kk1bOv

Debios hjemmeside. Her finner du regelverk og veiledere, samt kontaktinformasjon – www.debio.no 

Norsk Landbruksrådgivnings hjemmeside – www.nlr.no 

Serien er utarbeidet i samarbeid mellom Norsk Landbruksrådgiving, Mattilsynet og Debio. Serien er ment som en enkel måte å formidle teksten i 
Forskrift om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter, akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr (økologiforskriften). 

Kortversjonen er ikke et juridisk dokument som kan brukes som grunnlag for sertifisering, eller ved eventuelle tvister omkring regelforståelse. 
Ved eventuell uoverensstemmelse mellom kortversjonen og forskriften med forordning, er det forskriftsteksten som gjelder.
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