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Ifølge økologireglene skal det som grunnlag for godkjenning utarbeides en beskrivelse av virksomheten. Det er virksomheten som er ansvarlig
for å utarbeide en slik beskrivelse. I denne kravspesifikasjonen gis en oversikt over de forhold som skal gå frem av beskrivelsen, med referanse til
aktuelt regelverk.

Beskrivelsen skal til enhver tid skal være oppdatert i forhold til hvordan virksomheten fungerer, og virksomheten må sørge for å gi melding om
endringer til Debio.

I tillegg til beskrivelse av virksomheten skal alle virksomheter ha en undertegnet erklæring.

Område Beskrivelse av hva regelverket krever Regelverk

Generelle
opplysninger

Følgende opplysninger skal gis:
 virksomhetens navn og adresse
 navn på virksomhetens kontaktperson, eventuelle opplysninger om

andre som kan undertegne på vegne av virksomheten
 hvilke produkter og aktiviteter ønskes det godkjenning for
 en fullstendig beskrivelse av produksjonsenheten og/eller lokalene

og/eller aktivitetene, både på land og til sjøs
 miljøvurdering der det er aktuelt
 plan for bærekraftig forvaltning der det er aktuelt

jf. økologiforskriften § 3, jf. fo. (EU) 2021/2119 art. 3
bokstav b og c

jf. økologiforskriften § 2, jf. fo. (EU) nr. 2018/848,
art. 15, vedlegg II, del III nr. 1.3
jf. økologiforskriften § 2, jf. fo. (EU) nr. 2018/848,
art. 15, vedlegg II, del III nr. 1.5

Melde endringer Virksomheten skal beskrive rutiner for å melde fra til Debio dersom det skjer
vesentlige endringer i driften. Endringer det skal meldes fra om er:

 Når endring innebærer at beskrivelsen av virksomheten
(driftsbeskrivelsen) ikke lenger stemmer med faktiske forhold, f.eks.

jf. økologiforskriften § 8
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endring i produksjonsområde/lokaler, ny driftsansvarlig,
 Når dere trenger godkjenning for nye produksjoner/aktiviteter
 Ved avslutning av økologiske produksjoner/aktiviteter
 Når virksomheten endrer navn, kontaktperson, adresse, telefon,

foretaksnummer, m.m. eller ved eierskifte

Regnskap Virksomheten skal beskrive rutiner for føring og oppbevaring av regnskap.

Regelverket forutsetter at følgende skal gå fram av regnskapet:
 kjøp, evt. produksjon, lagerbeholdning og salg av økologiske

produkter, inkl. opplysninger om type produkter og mengden av disse
 opplysninger om leverandør eller selger eller eksportør av produktene

som er kjøpt inn
 opplysninger om mottaker eller kjøper av de økologiske produktene

(bortsett fra endelige forbrukere)

Opplysningene i regnskapet skal dokumenteres med relevante
regnskapsbilag. Regnskapet skal vise balanse mellom input og output.

Resultatet av mottakskontrollen av økologiske produkter (se beskrivelse i
eget punkt) skal også angis i regnskapet.

jf. økologiforskriften § 3, jf. fo. (EU) 2021/771, art. 1
nr. 5 bokstav a og jf. forordning 2021/2119 art. 2
nr. 1

Mottakskontroll Virksomheten skal beskrive hvordan det dokumenteres at mottakskontroll av
økologiske produkter og gjennomføres.
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Ved mottak av økologiske produkter skal det av de medfølgende
dokumenter (mottaksseddel/ pakkseddel/faktura/kvittering) fremgå hvem
som er leverandør (navn og adresse), type og mengde, at produktene er
økologiske, og eventuelle andre opplysninger som gjør det mulig å
identifisere partiet, som for eksempel lotnummer.

Mottakskontrollen innebærer at virksomheten kontrollere at emballasjen
eller beholderen er lukket og at opplysningene nevnt ovenfor foreligger.
Virksomheten skal krysskontrollere opplysningene i merkingen med
opplysningene i følgedokumentene. Resultatet av denne kontrollen skal
uttrykkelig angis i regnskapet.

jf. økologiforskriften § 2, jf. fo. (EU) 2018/848, art.
23.1 vedlegg III, pkt. 5 og 6

Leverandør-
sertifikater

Virksomheten skal beskrive hvordan de kontrollerer og dokumenterer at
leverandørene de mottar økologiske varer fra er underlagt økologikontroll.
Plikten til dette gjelder ikke når leverandøren er en detaljist som ikke er
kontrollpliktig. Med leverandør menes den som er fysisk avsender av partiet.

Kontroll av leverandørenes sertifikater skal minimum omfatte:
- at sertifikatet er utstedt av et godkjent kontrollorgan
- at sertifikatet er gyldig for den perioden det mottas varer
- at aktivitetene og produktomfanget samsvarer med den type varer som
mottas

jf. økologiforskriften § 2, jf. fo. (EU) 2018/848, art.
35 nr. 6

Kritiske
kontrollpunkter

Virksomheten skal identifisere og ajourføre kritiske kontrollpunkter i sin
håndtering av økologiske produkter.

jf. økologiforskriften § 2, jf. fo. (EU) 2018/848 art. 28
nr. 1
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Virksomheten skal beskrive rutiner for atskillelse og identifisering, samt evt.
prosedyre for å hindre forveksling, innblanding og forurensing av ikke-
tillatte stoffer i alle ledd av håndteringen, inkludert lagring og transport.

Dette inkuderer bl.a. beskrivelse av rengjøringstiltak og hvordan effekten av
disse kontrolleres og registreres.

Tvil om
økologisk
opprinnelse

Virksomheten skal beskrive hvordan de håndterer tvil om økologisk
opprinnelse på produkter som produseres eller mottas. Det er krav i
regelverket om at slike produkter skal identifiseres og ikke
behandles/markedsføres som økologiske inntil tvilen er tilbakevist. Videre
skal Debio umiddelbart underrettes om tvilen.

jf. økologiforskriften § 2, jf. fo. (EU) 2018/848 art. 27

Emballering Virksomheten skal beskrive hvordan de økologiske produktene er emballert
ved transport ut til andre virksomheter.

Det er krav om at det benyttes egnet emballasje, containere eller kjøretøy
som er lukket på en slik måte at innholdet ikke kan byttes ut, med mindre
transporten foregår direkte mellom to virksomheter som begge er underlagt
økologikontroll. Det er i tillegg krav til merking av produktet.

jf. økologiforskriften § 2, jf. fo. (EU) 2018/848, art.
23, vedlegg III, nr. 2

Merking Virksomheten skal beskrive hvordan produktene merkes.

Vær obs. på at det er ulike krav til merking av næringsmidler, til merking av
fôrblandinger og til merking av produkter fra karensarealer.

jf. økologiforskriften § 2, jf. fo. (EU) 2018/848 art.
30-33, art. 44

jf. økologiforskriften § 3, jf. fo. (EU) 2021/279 art. 3

GMO Virksomheten skal sikre at ikke-økologiske råvarer og produkter ikke er
genmodifiserte og heller ikke er fremstilt av eller ved hjelp av genmodifiserte

jf. økologiforskriften § 2, jf. fo. (EU) 2018/848, art.
11 nr. 4
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organismer. Det skal gis en beskrivelse av hvordan virksomheten vil
dokumentere at kravet overholdes.

Oversikt over aktuelle produkter som det må innhentes GMO-erklæring for
finnes på Debios hjemmeside under kundedokumenter. Erklæringen skal ikke
være mer enn to år gammel.

Tilleggskrav for
produksjon av
tang og tare

For viltvoksende tang og tare skal det i tillegg til øvrige relevante punkter
foreligge kart over:

 innsamlingsområdene på kysten og til sjøs
 områder på land der virksomhet etter innsamling finner sted

Det skal også fremgå hvordan produksjonsjournaler skal gjøres tilgjengelig
for kontroll. Journalene skal inneholde:

 liste over arter, dato for innhøsting samt mengde som er innhøstet
 dato for gjødsling, type og mengde gjødsel som er brukt

For viltvoksende tang og tare skal registeret inneholde:
 historikk over innhøstingsvirksomhet for hver art i navngitte felt
 anslag over avlingsvolum per sesong
 kilder til mulig forurensning av innhøstingsfelt
 bærekraftig årlig avkastning for hvert felt

jf. økologiforskriften § 3, jf. fo. (EU) 2021/2119 art. 3
bokstav b og c

jf. økologiforskriften § 2, jf. fo. (EU) nr. 2018/848,
art. 15, vedlegg II, del III nr. 2.3

jf. økologiforskriften § 2, jf. fo. (EU) nr. 2018/848,
art. 15, vedlegg II, del III nr. 2.4.1-2.4.4
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Tilleggskrav for
produksjon av
akvakulturdyr

For produksjon av akvakulturdyr skal det for bløtdyr i tillegg til øvrige
relevante punkter foreligge en dokumentasjon på at miljø i driftsområdet
ikke påvirkes vesentlig.

Det skal også fremgå hvordan produksjonsjournaler skal gjøres tilgjengelig
for kontroll. Journalene skal inneholde:

 opprinnelse, ankomstdato og omleggingsperiode for dyr som
ankommer driftsenheten

 antall partier, alder, vekt og bestemmelsessted for dyr som forlater
driftsenheten

 opplysninger om fiskerømninger
 når det gjelder fisk, type og mengde fôr, når det gjelder karpe og

beslektede arter, dokumentasjon som underbygger behov for å
anvende tilleggsfôr

 veterinærbehandlinger med opplysninger om formål,
behandlingsdato, behandlingsmetode, produkttype og
tilbakeholdelsestid

 sykdomsforebyggende tiltak med opplysninger om brakklegging,
rengjøring og vannbehandling

jf. økologiforskriften § 2, jf. fo. (EU) nr. 2018/848,
art. 15, vedlegg II, del III nr. 1.3

jf. økologiforskriften § 2, jf. fo. (EU) nr. 2018/848,
art. 15, vedlegg II, del III nr. 3.1.2.1 bokstav b

Jf. økologiforskriften § 3, jf. fo. (EU) 2021/771, art. 1
nr. 5

jf. økologiforskriften § 2, jf. fo. (EU) nr. 2018/848,
art. 15, vedlegg II, del III nr. 3.1.5.7 og 3.1.5.8

jf. økologiforskriften § 2, jf. fo. (EU) nr. 2018/848,
art. 15, vedlegg II, del III nr. 3.1.3.1

jf. økologiforskriften § 2, jf. fo. (EU) nr. 2018/848,
art. 15, vedlegg II, del III nr. 3.1.4.1

Opplysninger Virksomheten skal dokumentere at produkter som kommer ut på markedet jf. økologiforskriften § 3, jf. fo. (EF) nr. 889/2008 art.
63 nr. 3 bokstav c og art. 67 nr. 1 bokstav b
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om produkter oppfyller kravene i økologiregelverket. Det skal beskrives hvordan
opplysninger om egne produkter vil være tilgjengelig for Debio, også
endringer av disse.

Sette bort
kontrollpliktig
aktivitet

For virksomheten som setter bort kontrollpliktig aktivitet (f.eks. leierensing,
pakking, lagring) skal beskrivelsen inneholde følgende:

 en liste over underleverandører med en beskrivelse av deres
aktiviteter

 en erklæring om at dersom det settes bort kontrollpliktig aktivitet til
underleverandør uten egen godkjenning for økologisk produksjon,
forblir virksomheten ansvarlig for de økologiske aktivitetene hos
underleverandøren

 en fullstendig beskrivelse av produksjonsenheten og/eller lokalene
og/eller aktivitetene, bl.a. skal det fremgå hvilke anlegg som benyttes
ved mottak, bearbeiding, pakking, merking, lagring og transport.

f. økologiforskriften § 3, jf. fo. (EU) 2018/848 art. 34,
nr. 3

Registrering og
håndtering av
klager

Virksomheten skal beskrive hvordan klager som berører Debio-
godkjenningen registreres og håndteres.

Jf. ISO 17065, nr. 4.1.2.2 bokstav j


