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Som grunnlag for godkjenning for økologisk produksjon er det krav om at virksomheten skal utarbeide en beskrivelse av drifta. Tabellen
nedenfor viser hvilke forhold som skal beskrives og hva som skal gå frem under hvert punkt i driftsbeskrivelsen. I tabellen finnes også referanse
til regelverk.

Driftsbeskrivelsen skal til enhver tid være oppdatert i forhold til hvordan drifta foregår, og virksomheten er selv ansvarlig for å melde om
endringer.

I tillegg til beskrivelse av drifta skal alle virksomheter ha en undertegnet erklæring. Denne inngår som en forhåndsutfylt, integrert del av
driftsbeskrivelsen.

Område Beskrivelse av hva regelverket krever Regelverk

Generelle
opplysninger

Følgende opplysninger skal gå frem:
 Navn og adresse på driftsansvarlig, samt opplysninger om eventuelle andre som

kan undertegne for drifta
 Oversikt over gårdens bygninger og anlegg (skisse eller kart) og jordveier

(skiftekart) hvor det skal drives økologisk produksjon
 Hvilke produksjoner som skal drives økologisk, det vil si skifter og

husdyrproduksjoner (ev. sanking av villvekster m.m.)
 Hvilke produksjoner som ikke skal drives økologisk. Også disse områdene skal

angis på kart eller skisser. Innenfor husdyrhold kan dette angis i tegning av
husdyrrom, oversikt over beitearealer, uteområder, oversikten over lagerrom og
tilsvarende.

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

Jf. økologiforskriften § 8

Regnskap Virksomheten skal beskrive rutiner for føring og oppbevaring av regnskap

Regelverket forutsetter at følgende skal gå fram av regnskapet:
 kjøp og salg av økologiske produkter, inkl. opplysninger om type produkter og

mengden av disse

 ved parallellproduksjon: adskilthet mellom økologiske enheter og ikke-
økologiske enheter i regnskapet, for eksempel ved merking av bilag

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
landbruksprodukter, fôrblandinger og næringsmidler er gjennomført.

Mottakskontrollen innebærer at det er kontrollert at mottatt vare stemmer overens med
merking på produktet og eventuelle følgedokumenter.

Jf. økologiforskriften § 2, jf. fo.
(EU) 2018/848, art. 23.1
vedlegg III, pkt. 5 og 6
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Virksomheten skal krysskontrollere opplysningene i merkingen med opplysningene i
følgedokumentene. Resultatet av denne kontrollen skal angis i regnskapet for eksempel
ved merking av regnskapsbilag med "Ø-ok”.

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

Mengdekontroll Virksomheten skal beskrive hvordan de vil legge til rette for at kontrollorgan skal kunne
utføre mengdekontroll på type og mengde produkter levert til virksomheten, anvendelse
av produktene, og produserte mengder foregående år.

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

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

Denne klageregistreringen kan f.eks. inngå som en del av virksomhetens øvrige system
for registrering av klager.

Jf. ISO 17065, nr. 4.1.2.2,
bokstav j

Innsatsmidler Hvor oppbevarer virksomheten opplysninger om type og mengde av innsatsmidler som
kjøpes inn. Med opplysninger menes f.eks. produktdatablad, etiketter og innleggsedler.

Jf. økologiforskriften § 3, jf. fo.
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Aktuelle innsatsmidler er:
 gjødsel- og jordforbedringsmidler
 frø og formeringsmateriale
 plantestyrkende og plantevernmidler
 fôr og tilskuddsfôr
 konserveringsmidler
 desinfeksjons- og rengjøringsmidler
 midler til skadedyrbekjempelse

(EU) 2021/771, art. 1 nr. 5
bokstav a og c og jf. forordning
2021/2119 art. 2

GMO Hvor oppbevarer virksomheten GMO-erklæringer for innsatsmidler der dette er aktuelt.
Erklæringen skal ikke være mer enn to år gammel.

Oversikt over aktuelle innsatsmidler finnes på Debios hjemmeside under
kundedokumenter.

Jf. økologiforskriften § 2, jf. fo.
(EU) 2018/848, art. 11 nr. 4

Kritiske
kontrollpunkter

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

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

Jf. økologiforskriften § 2, jf. fo.
(EU) 2018/848 art. 28 nr. 1
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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 fôr 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

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.

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

Tvil om økologisk Virksomheten skal beskrive hvordan de håndterer tvil om økologisk opprinnelse på Jf. økologiforskriften § 2, jf. fo.
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opprinnelse 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.

(EU) 2018/848 art. 27

Dispensasjoner/
tillatelser

Virksomheten skal beskrive hvor tillatelser og dispensasjoner oppbevares.
Dette gjelder f.eks. tillatelse til bruk av konvensjonell såvare, innkjøp av dyr der tillatelse
er påkrevet, osv.

Jf. økologiforskriften § 2, jf. fo.
(EU) 2018/848 art. 39, nr. 1

Rengjøring og
desinfisering,
planteproduksjon

Dette punkt gjelder rengjøring og desinfisering av bygninger og anlegg til økologisk
planteproduksjon.
Hvor oppbevarer virksomheten noteringer om bruk av rengjørings- og
desinfiseringsmidler.

Jf. økologiforskriften § 2, jf. fo.
(EU) 2018/848 art. 12, vedlegg
II, del I, nr. 1.11

Jf. økologiforskriften § 3, jf. fo.
(EU) 2021/1165, art. 5, nr. 2

Dokumentasjon
planteproduksjon

Hvor oppbevarer virksomheten dokumentasjon og noteringer for:

Gjødsel:
 plan for gjødsling
 bruk av gjødsel (dato for gjødsling, type, mengde og på hvilke skifter)
 eventuell spredeavtale hos annen økologisk virksomhet
 ved bruk av annen gjødsel enn plantemateriale eller husdyrgjødsel fra økologisk

produksjon, skal behov dokumenteres gjennom f.eks. jordanalyse

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

Jf. økologiforskriften § 2, jf. fo.
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Plantevernmiddel:
 bruk av plantevernmiddel (årsak til og dato for behandling, type produkt og

behandlingsmetode)

Innhøsting:
 innhøsting av økologiske produkter eller produkter fra arealer under omlegging

(dato, type og mengde avling)

(EU) 2018/848 art. 12, vedlegg
II, del I, nr. 1.10.2

Jf. økologiforskriften § 2, jf. fo.
(EU) 2018/848 art. 12, vedlegg
II, del I, nr. 1.12

Sanking av vekster i
utmark

Hvor oppbevares dokumentasjon på at det ikke er brukt innsatsmidler på høsteområder
som er i strid med regelverket for økologisk produksjon.
Eksempel på slik dokumentasjon kan være uttalelse fra landbrukskontor.

jf. økologiforskriften § 2, jf.
forordning 2018/848, art. 12 nr.
1, vedlegg II, del I, pkt. 2.2 5

Generell del,
økologisk husdyrhold

For økologisk husdyrproduksjon skal det utarbeides:

 beskrivelse eller tegning av husdyrrom, inkl. størrelse på tilgjengelig areal og tett
areal for dyrene, lysåpninger, m.m.

 oversikt/skisse som viser beitearealer, luftegårder, utearealer, osv.
 oversikt/skisse som viser lokaler til oppbevaring, pakking og foredling av dyr,

animalske produkter, råmaterialer og innsatsmidler
 beskrivelse av anlegg til lagring av husdyrgjødsel

Jf. økologiforskriften § 3, jf. fo.
(EU) 2021/2119 art. 3 nr. 1
bokstav b og c

Utmarksbeite Hvor oppbevares dokumentasjon på at det ikke er brukt innsatsmidler på utmarksbeite
som er i strid med regelverket for økologisk produksjon.
Eksempel på slik dokumentasjon kan være uttalelse fra landbrukskontor.

jf. økologiforskriften § 2, jf. fo.
(EU) 2018/848, art. 14 nr. 1,
vedlegg II, del II, punkt 1.4.2.2.1
bokstav a
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Rengjøring og
desinfisering,
husdyrhold

Rengjøring og desinfisering av dammer, bur, bygninger og anlegg til økologisk
husdyrproduksjon skal dokumenteres.
Hvor oppbevarer virksomheten noteringer om bruk av rengjørings- og
desinfiseringsmidler.

Jf. økologiforskriften § 3, jf. fo.
(EU) 2021/1165, art. 5, nr. 1

Dokumentasjon
husdyrproduksjon

Hvor oppbevarer virksomheten dokumentasjon og noteringer for:

Innførsel av dyr:
 opprinnelse og ankomstdato
 omleggingsperiode
 identifikasjonsmerke og helsekort

Salg/tap av dyr:
 alder, antall og vekt i tilfelle av slakting
 identifikasjonsmerke
 tap av dyr og årsak

Sykdoms- og dyrlegebehandling (helsekortopplysninger):
 dato for behandling
 opplysninger om diagnose og dosering; behandlingsmidlets art, angivelse av

virksomme farmakologiske stoffer, behandlingsmetode og dyrlegeresept for
dyrlegebehandlinger med tilhørende begrunnelse og de foreskrevne
tilbakeholdelsesperioder

Fôr:

jf. økologiforskriften § 2, jf. fo.
(EU) 2018/848, art. 14 nr. 1,
vedlegg II, del II, punkt 1.3.4.5

jf. økologiforskriften § 2, jf. fo.
(EU) 2018/848, art. 14 nr. 1,
vedlegg II, del II, punkt 1.3.4.5
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 fôrtype (inkl. melkefôring og fôr fra arealer under omlegging), herunder
tilsetningsstoffer

 andelene av fôrrasjonens forskjellige bestanddeler, f.eks. eget eller innkjøpt
karensfôr, andel grovfôr

 perioder for adgang til utearealer
 perioder med beiteskifte (med beiteskifte menes den perioden hvor økologiske

dyr vandrer fra ett økologisk beite til ett annet, og det er fôropptak fra
konvensjonelle arealer)

Lufting av oppbundne dyr:
 dato for lufting

jf. økologiforskriften § 2, jf. fo.
(EU) 2018/848, art. 14 nr. 1,
vedlegg II, del II, punkt 1.4.4

jf økologiforskriften § 2,
jf. forordning 2018/848,
vedlegg II, del II, punkt 1.7.5.

Spesielt for fjørfe Virksomheten skal ha tegning eller beskrivelse av:

Husdyrrom, inkl.
 størrelse på tilgjengelig areal og tett areal for dyrene
 antall meter sittepinner der dette er et krav
 inngangs- og utgangshuller
 maks antall fugler
 bruk av kunstig lys

Uteareal for fjørfe, inkl.
 tilgang til spise- og drikkekar
 tilgang til vegetasjon

Jf. økologiforskriften § 3, jf. fo.
(EU) 2021/2119 art. 14-16

jf økologiforskriften § 2,
jf. forordning 2018/848,
vedlegg II, del II, punkt 1.9.4.4
bokstav l

jf økologiforskriften § 2, jf.
forordning 2018/848, vedlegg
II, del II, punkt 1.9.4.4 bokstav g
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 tilgang til vanndam e.l. for vadefugler

Hvordan dokumenterer virksomheten at fjørfe har adgang til uteareal i minst en
tredjedel av fuglenes liv. Eksempel på dokumentasjon kan være ved notering i kalender.

Hvordan dokumenterer virksomheten tomgangsperiode mellom oppdrett av to
fjærkreflokker. Tomgangsperioden gjelder både for bygning (husdyrrom) og utstyr, og
for hvileperiode for utearealet. Eksempel på dokumentasjon kan være ved notering i
kalender.

og h

jf økologiforskriften § 2,
jf. forordning 2018/848,
vedlegg II, del II, punkt 1.9.4.4
bokstav e

jf økologiforskriften § 2,
jf. forordning 2018/848,
vedlegg II, del II, punkt 1.9.4.4
bokstav c

Spesielt for bier Følgende opplysninger skal gis:
 kart over trekkområdene som viser bikubenes plassering
 materialbruk i kubene

jf økologiforskriften § 2,
jf. forordning 2018/848,
vedlegg II, del II, punkt 1.9.6.6

Dokumentasjon
bihold

Hvor oppbevarer virksomheten dokumentasjon og noteringer for:

Fôr:
 produkttype, datoer, mengder og de steder, hvor det brukes
 fôring av biene ved innvintring eller ved klimatiske situasjoner som gjør det

nødvendig med fôring, dokumenteres

Øvrige registreringer:
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 registreringer over slynging, forarbeiding og lagring

Desinfisering og
skadedyrbekjemping
bihold

Virksomheten skal beskrive hvordan bruk av desinfiseringsmidler og midler til
skadedyrbekjempelse dokumenteres.

Eksempel på dokumentasjon kan være ved notering i notatbok.

Jf. økologiforskriften § 3, jf. fo.
(EU) 2021/1165, art. 5, nr. 1


