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Generelt
Økologisk produksjon reguleres av forskrift 18. mars 2017 nr. 355 om økologisk produksjon og merking av
økologiske landbruksprodukter, akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr (heretter kalt økologiforskriften).
Debios Regler for økologiske snittblomster og potteplanter til pynt gjelder som et tillegg til økologiforskriften og til
andre lovbestemmelser som virksomheten omfattes av, og det forutsettes at annen lovgivning i forbindelse med
driften oppfylles.
Det henvises også til Debios regler for merker og merkebruk.
Debio følger taushetsplikten i forvaltningsloven av 10. februar 1967.

Debios merke
Ø-merket brukes for produktmerking, dvs. merking av produkter som oppfyller kravene i
henhold til økologiforskriften. I økologiforskriften er det gitt bestemmelser for hva som skal
til for at virksomheter skal kunne markedsføre økologiske produkter. Ø-merket kan brukes
av virksomheter som er godkjent av Debio. Foruten produktmerking, kan merket brukes i
trykksaker, utstillings- og reklamemateriell for godkjente produkter.
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1. Regler for snittblomster og potteplanter til pynt
1.1. Tilknytning
1.1.1.
Virksomheter som ønsker å bruke Debios Ø-merke ved markedsføring av økologiske snittblomster og
potteplanter til pynt, skal være tilknyttet Debios kontrollordning. Det skal foreligge en undertegnet avtale
mellom virksomheten og Debio.
1.1.2.
Virksomheten betaler gebyr i henhold til gebyrsatser som bekjentgjøres ved årets begynnelse.
1.1.3.
Virksomheten forplikter seg til å oppfylle de krav som til enhver tid er nedfelt i Debios regelverk.
1.1.4.
Virksomheten må oppfylle kravene i økologiforskriften

1.2. Kontaktperson og ansattes kompetanse
1.2.1.
Virksomheter skal ha én person som er kontaktperson overfor Debio. Vedkommende er ansvarlig for oppfølging
og rapportering i forhold til regelverket. Debio skal informeres om hvem som er virksomhetens kontaktperson.
Kontaktpersonen skal ha fullmakt til å tegne for virksomheten i forhold til økologikontrollen.
1.2.2.
Virksomheten skal sikre at alle som håndterer økologiske produkter har gode kunnskaper om økologisk
produksjon, og kunne svare på spørsmål om hvilke produkter og innsatsmidler som er økologiske eller tillatt
brukt i økologisk produksjon.

1.3. Revisjon
1.3.1.
Før det blir foretatt en førstegangsrevisjon, skal virksomheten fremlegge en beskrivelse av de aktiviteter som
ønskes sertifisert, hvilke tiltak som vil iverksettes for å sikre at bestemmelsene i regelverket overholdes, samt
hvordan dette kan dokumenteres. Beskrivelsen kan være en del av virksomhetens kvalitetssystem der dette er
hensiktsmessig, og skal til enhver tid holdes oppdatert i forhold til endringer.
1.3.2.
Debio vil foreta revisjoner hos alle virksomheter som er sertifisert etter dette regelverket. Det vil hovedsakelig
foretas varslede risikobaserte revisjonsbesøk, men også uanmeldte revisjoner vil bli foret

1.3.3.
Ved varslede revisjoner skal Debios revisor melde om aktuell revisjonsdag minst 2 uker i forkant. Dersom meldt
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revisjonstidspunkt ikke passer for virksomhetens kontaktperson eller stedfortreder med delegert ansvar, skal
dette umiddelbart meldes til Debio. Virksomheten må bekrefte revisjonstidspunktet senest 1 uke i forveien.
Dersom virksomhetens kontaktperson/stedfortreder ikke er til stede ved avtalt revisjon eller det på andre måter
legges hindringer som gjør det vanskelig å gjennomføre vanlige revisjonsrutiner, kan revisjonsbesøket avbrytes
og grunnlaget for sertifisering falle bort. Ny revisjon kan evt. utføres mot tilleggsgebyr.
1.3.4.
Ved begrunnet mistanke kan Debio ta ut prøver for å kontrollere at produktene er i overensstemmelse med
gjeldende bestemmelser. Kostnader i forbindelse med dette dekkes av virksomheten.
1.3.5.
Kontaktperson eller andre som har myndighet til å tegne for virksomheten er med sin underskrift rettslig
ansvarlig for at driftsopplysningene er gitt etter beste skjønn.

1.4. Sertifisering
1.4.1.
Produkter som blir sertifisert etter Debios Regler for økologiske snittblomster og potteplanter til pynt får en
bekreftelse som angir omfanget av økologisk produksjon som er sertifisert.
1.4.2.
Virksomheten er forpliktet til å melde fra til Debio ved viktige endringer i driftsopplegget som får betydning for
virksomhetens sertifisering.
1.4.3.
Sertifiseringen forutsetter at til enhver tid gjeldende regelverk følges, og er gyldig inntil ny saksbehandling er
foretatt.
1.4.4.
Lister over virksomheter som er sertifisert for bruk av Ø-merket, og hva sertifiseringen gjelder for, kan
offentliggjøres.
1.4.5.
Lister over virksomheter som ikke lenger er sertifisert for bruk av Ø-merket, både på grunn av utmelding og
underkjenning, kan offentliggjøres.
1.4.6.
Sertifiseringen trekkes tilbake dersom kravene i Debios regelverk ikke er oppfylt, ved misbruk av Debios
merker, eller hvis virksomheten mister offentlig sertifisering. Avhengig av type regelbrudd kan deler av eller
hele driften underkjennes. Virksomheten kan stilles erstatningsansvarlig og utestenges fra
registreringsordningen for en kortere eller lengre periode.
1.4.7.
Vedtak fattet av Debio kan påklages til egen klageinstans som nedsettes av styret i Debio.
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2. Driftsopplegg
2.1. Produksjonsregler og dokumentasjon
2.1.1.
Produksjon av økologiske snittblomster og potteplanter til pynt skal skje etter samme krav som annen
økologisk planteproduksjon på friland eller i veksthus.
2.1.2.
Virksomheten må til enhver tid kunne fremlegge dokumentasjon som gjør det mulig å skille ut innkjøpet av
økologiske innsatsmidler på en enkel måte.
2.1.3.
Virksomheten skal registrere og dokumentere håndteringen av klager fra kunder i forhold til økologisk
opprinnelse. Denne dokumentasjonen skal være tilgjengelig for Debio ved revisjon.
2.1.4.
Virksomheten skal kunne dokumentere mengde økologiske produkter som er omsatt.

2.2. Behandling av snittblomster
2.2.1.
For å forbedre holdbarheten av økologisk dyrkede snittblomster kan snittblomstene behandles med midler som
består av følgende virkestoffer eller som inneholder:
1.

Glukose og kaliumklorid, som en etterbehandling for å forebygge bakterievekst og for å forbedre
blomstring

2.

Snittblomstvann tilsatt (kombinasjoner av) sukker, hvitløkekstrakt, sitronsyre, glycerol, boraks

Midlene skal kun benyttes på blomsterarter hvor det er vist at behandling er nødvendig.
Styret i Debio har besluttet at det gis en generell dispensasjon fra punkt 2.2.1 til og med vekstsesongen 2021.
Holdbarhetsmidlene som benyttes må så langt det er mulig ta hensyn til økologiske prinsipper og miljø.
Bakgrunnen for denne beslutningen er at det foreløpig er vanskelig å få tak i midler som oppfyller regelverkets
krav.

2.3. Potteplanter til pynt
2.3.1.
Det stilles samme krav til oppal av potteplanter til pynt som annen økologisk produksjon av planter i potter og
kar.
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3. Merking
3.1.1.
Økologiske produkter skal være tydelig merket. Bruken av Ø-merket skal følge retningslinjene i Debios regler
for merker og merkebruk.
3.1.2.
Debios Ø-merke er et registrert fellesmerke. Dersom merking eller merkebruk ikke er rettmessig i henhold til
Debios Regler for økologiske snittblomster og potteplanter til pynt eller lov om beskyttelse av varemerker kan
sanksjoner iverksettes.
3.1.3.
Dersom en virksomhet trer ut av sertifiseringsordningen, forplikter vedkommende virksomhet seg til å avstå fra
bruk av Debios merker, og ethvert forvekselbart merke umiddelbart. Det samme gjelder dersom virksomheten
blir underkjent for bruk av Debios Ø-merke.

4. Utmelding/opphør av sertifisering
4.1.1.
Utmelding fra Debios sertifiseringsordning skal foregå skriftlig.
4.1.2.
Dersom en virksomhet ikke lenger er med i sertifiseringsordningen, forplikter virksomheten seg til umiddelbart
å avstå fra bruk av Debios merker. Ved utmelding eller på annen måte opphør av sertifiseringen skal
virksomheten returnere sertifikatet til Debio.

5. Sanksjoner
5.1. Lov om beskyttelse av varemerker
Debios Ø-merke omfattes av lov om beskyttelse av varemerker. Uberettiget eller ureglementert bruk av merket
kan føre til erstatningsansvar, bøter og utestenging fra merkeordningen, jf. lov om beskyttelse av varemerker,
kapittel 8.

