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Kornproduksjon

økende etterspørsel 
etter økologisk korn
Det er stor mangel på norskprodusert korn, både mat-
korn og korn til ulike kraftfôrblandinger. Det er et 
sterkt ønske fra alle parter i landbruket at mest mulig 
av behovet for økologisk korn skal dekkes av norsk 
produksjon. Har du lyst til å produsere økologisk korn, 
og er nysgjerrig på hva som må oppfylles av regler? Her 
finner du en enkel presentasjon av hva du må tenke 
på. Regelverket angir bare minimumsreglene. Skal du 
lykkes er det viktig med god motivasjon og agronomisk 
kunnskap. Norsk Landbruksrådgiving og andre har god 
veiledningskompetanse som du kan benytte deg av. 

reglene sier
Alle som skal produsere, selge eller markedsføre land-
bruksprodukter som økologiske, må være tilknyttet 
Debios kontrollordning for økologisk produksjon. 
Kontrollordningen innebærer blant annet minst ett 
årlig besøk på gården for samtale og innhenting av 
driftsopplysninger som grunnlag for sertifisering. Før 
du eventuelt tar kontakt med Debio for innmelding i 
kontrollordningen, bør du ta en gjennomgang av re-
gelverket for å se muligheter og hva som passer deg og 
din produksjon. Nedenfor er det listet opp det mest  
vesentlige for økologisk kornproduksjon.

karenstid for korn- og andre 
ettårige planteproduksjoner
Karenstiden er tiden fra man starter å drive etter økolo-
gisk regelverk og frem til produktene kan sertifiseres som 
økologiske. Karenstiden kan starte tidligst fra den da-
toen virksomheten er innmeldt i kontrollordningen. For 

korn og ettårige planteproduksjoner gjelder følgende:

• Skal du legge om konvensjonell jord hvor det tidlig-
ere er benyttet kunstgjødsel og plantevernmidler, 
er karenstiden to år fra siste dag det ble benyttet 
ikke-tillatt innsatsmiddel til du kan så den veksten 
som skal kunne høstes som økologisk. 

• Skal du legge om et areal som har vært ute av drift, 
eller et areal som har vært drevet uten tilførsel av 
kunstgjødsel eller bruk av plantevernmidler de tre 
foregående år, kan du søke om å få regnet karens-
tid tilbake i tid. Det vil si at du kan få en økologisk 
avling tidligere. Det må da bekreftes at det ikke har 
vært benyttet kunstgjødsel, eller plantevernmid-
ler de tre foregående år. Denne bekreftelsen må 
 komme fra den som har drevet arealet tidligere, 
eventuelt en bekreftelse fra kommunal landbruks-
forvaltning på at arealet ikke har vært i drift.

gjødsling 
Lettløselig kunstgjødsel er ikke tillatt. I økologisk 
produksjon er det en forutsetning at det drives et 
vekstskifte, med belgvekster og andre vekster med dypt 
rotsystem. Økologisk husdyrgjødsel, plantekompost og 
grønngjødsling er også en god måte å skaffe næring på. 
En vanlig praksis i kornproduksjonen er å så i kløver 
som underkultur, da kløveren hjelper til med å fiksere 
nitrogen. Hvis gjødslingsplanen viser at det ikke kan 
skaffes tilstrekkelig næring ved bruk av de tiltakene 
som er nevnt, eventuelt at det drives husdyrløst, er det 
likevel mulig å tilføre andre gjødselslag av konvens-
jonell opprinnelse. Gjødslingsslag og gjødslingsmidler 
som er tillatt brukt finnes i liste 1 i Veileder B fra Mat-
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tilsynet. Her er det flere muligheter, både av organisk og 
mineralsk opphav. Det kan også tillates bladgjødsling 
med mikronæringsstoffer hvis det kan dokumenteres 
mangelsykdom. En forutsetning for bruk av gjødsel og 
mikronæringsstoff som er listet opp i Liste 1, er at det 
kan dokumenteres behov ut fra enten gjødslingsplan 
eller dokumentert mangelsykdom. Se også Temaark 1 
om næringstilgang og gjødsling. 

krav om økologisk såvare 
En forutsetning for økologisk produksjon, er at også 
såfrø og eventuelle småplanter skal være av økologisk 
opphav. For korn er sortsmaterialet ofte veldig stort, og 
det betyr at det kan være vanskelig å få tak i økologisk 
såfrø av en bestemt sort. Finnes det ikke økologisk såva-
re med de ønskede dyrkingsegenskapene, er det mulig 
å søke om tillatelse til bruk av konvensjonell ubeisa 
såvare.

parallellproduksjon 
Med parallellproduksjon menes at det er både økologisk 
og konvensjonell drift på eiendommen. Da er det flere 
forhold som må avklares med hensyn til adskilthet og 
rutiner. Parallellproduksjon er ofte vanlig i en tidlig om-
leggingsfase, da det er aktuelt å forsøke seg fram med 
noen arealer og forskjellige sorter.  

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

• Dyrking av ulike sorter som lett kan skilles fra 
hverandre

• Den økologiske produksjonen skjer i en driftsen-
het der lager/driftsbygninger og arealene er klart 
adskilt fra ikke-økologiske enheter 

• Produsenten kan dokumentere klar adskillelse ved 
innkjøp av økologiske og konvensjonelle innsats-
varer (regnskap/bilag) 

• Den konvensjonelle driftsenheten skal være til-
gjengelig for fysisk inspeksjon

For kornproduksjon vil kravet om ulike sorter ikke 
kunne gjennomføres, da sortene ikke lett lar seg skille 
fra hverandre. Her er det ulike arter som er eneste far-
bare vei. f. eks, havre økologisk og bygg konvensjonell. 

ugrasregulering
For ugrasregulering i kornproduksjon er følgende 
muligheter de mest aktuelle:

• Ugrasharving. Ofte to harvinger. En før kornet spir-
er, og en etter at kornet har spirt

• Brakking, eventuelt med en sein såing, eller med 
såing av grøngjødselblanding

• Vekstskifte med eng eller andre kulturer
• Det finnes mye god litteratur på ugrashåndtering. 

Se temaark 2 om plantevern og ugrasregulering.

insekter og skadedyr
Det legges til rette for naturlige predatorer for insekter 
og skadedyr. De bekjempningsmidlene som er tillatt i 
økologisk produksjon, er ikke aktuelle i kornproduks-
jonen.

er dette noe for deg?
Trenger flere detaljer og mer detaljert informasjon om 
regelverket, se Veileder B fra Mattilsynet. Den finner 
du på Debios hjemmeside under fanen «Veiledere og 
regelverk». Der ligger også kontaktinformasjon til Debio. 
For agronomiske råd og veiledning, ta kontakt med 
Norsk Landbruksrådgivning.
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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 og næringsmidler (økologiforskriften). 

Veilederne er ikke juridiske dokumenter som kan brukes som grunnlag for sertifisering eller ved eventuelle tvister omkring regelforståelse. 
Ved eventuell uoverensstemmelse mellom veilederne og forskriften med forordning, er det forskriftsteksten som gjelder.

Sist oppdatert 06.02.2017

nyttige lenker/henvisninger
Debios hjemmeside – www.debio.no/landbruk – Her finner du regelverk og veiledere. 
Norsk Landbruksrådgivnings hjemmeside – www.nlr.no 
Veileder B – utfyllende informasjon om økologisk landbruksproduksjon – http://goo.gl/bhW4Kf

http://www.debio.no/landbruk
http://www.nlr.no
http://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/okologisk/landbruk/
http://goo.gl/bhW4Kf

