
Temaark 6
i serien med praktiske veiledere til regelverket for økologisk landbruksproduksjon 

Parallellproduksjon, 
husdyrproduksjon

hva menes med parallellproduksjon?
Med parallellproduksjon menes både konvensjonell og 
økologisk produksjon innen samme virksomhet, dvs. 
under ett foretaksnummer. En virksomhet omfatter 
skifter, luftegårder, bygninger og lokaler, inkludert blant 
annet lager for fôr og strø. En virksomhet kan bestå av 
flere driftsenheter.

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.
 
Det er imidlertid tillatt med både økologisk og konvens
jonell husdyrproduksjon som atskilte driftsenheter in
nen samme virksomhet under følgende forutsetninger: 
 

a) Ved oppdrett av ulike arter  

b) Den økologiske produksjonen skjer i en driftsenhet 
der husdyrrom og arealer er klart atskilt fra konven
sjonelle enheter  

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

d) Den konvensjonelle driftsenheten skal være 
 tilgjengelig for fysisk inspeksjon 

Økologiske driftsenheter skal være klart atskilt fra kon
vensjonelle driftsenheter. Det er forbudt å oppbevare 
andre innsatsvarer på en økologisk driftsenhet enn 
de som er tillatt i økologisk landbruk. Alle enhetene i 
virksomheten skal omfattes av kontrollsystemet for den 
økologiske produksjonen. 

tolkning
Dersom det er aktuelt med både økologisk og konven
sjonell produksjon på virksomheten, må det gå fram av 
driftsbeskrivelsen hvor de økologiske og ikkeøkologiske 
dyrene er plassert. Rutiner for atskilthet når det gjelder 
fôring, fôrlager, merking, beitebruk osv. må beskrives 
i driftsbeskrivelsen. Det er altså lov å ha for eksempel 
økologisk godkjent sauehold og konvensjonelt stor
fehold på virksomheten, men det er krav om atskilte 
bygninger eller lokaler osv. Ved f.eks. omlegging av 
melkekyr er det krav om at alle ungdyr, inkludert okse
kalver, starter omlegging samtidig.

Dersom man ønsker å ha samme art husdyr konven
sjonelt og økologisk, F.eks. villsau økologisk og vanlig 
sau konvensjonelt, så må for eksempel villsauproduk
sjonen skje i et eget foretak. Det vil si at det må registre
res et foretak med eget mvanummer, regnskap osv. Det 
konvensjonelle foretaket kan ha samme eier som det 
økologiske, og det er de samme krav til atskilthet som 
ved parallellproduksjon av husdyr for øvrig.
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eksempler på praktisering 
• Produksjon av ulike husdyrarter konvensjonelt og økologisk er ok 
• Er det aktuelt å drive med samme art husdyr, for eksempel stofehold med melkeproduksjon på nrf,  

og kjøttfeproduksjon på Charolais er dette i utgangspunktet ikke tillatt.  
Ønsker man fortsatt en slik drift, må den ene av disse produksjonene skilles ut i et eget foretak. 

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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