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Høringssvar - Endringer av forskrift om såvarer og forskrift om floghavre 
 
Forskrift om såvarer 

 

Vedlegg B1 Krav til kvalitet (§13, §19) 

Felleskjøpet Agri SA (FKA) er opptatt av at hønsehirsespredningen skal begrenses i størst 

mulig grad. FKA mener at regelverket må sikre likebehandling av norskprodusert og 

importert såvare. FKA mener at det er uheldig å innføres strengere krav for et ugras som har 

langt større utbredelse i utlandet, og dered større spredningsfare enn i Norge. Dersom kravet 

om hønsehirsefrihet ikke kan gjøres gjeldende for importert såvare vil det ha en konkurranse-

vridende virkning. Et slikt krav vil påføre norskproduserer såvare en ekstra kostnad. Det vil 

være uheldig at importert såvare kan få et konkurransefortrinn med lavere kostnad på grunn 

av forskriftsmessige krav som skiller mellom ulike opprinnelsesland.  

 

I den videre høringsuttalelsen legger FKA til grunn at en eventuell inkludering av 

nulltolleranse for høsnehirse i forskriften gjøres gjeldende både for norskprodusert og 

importert såvare.  

 

§ 2 Virkeområde 

Første ledd 

FKA mener registreringsplikten for såvareforretninger som omsetter såvarer til hobbyformål 

må opprettholdes. En eventuell forenkling av tilsynvirksomheten for hobbymarkedet kan 

gjøres uten at hjemmel for tilsyn fjernes fra såvareforskriften. FKA mener at det er viktig at 

kravene til floghavrefrihet opprettholdes og at eventuelt nytt krav om hønsehirse innføres 

også i forhold til hobbymarkedet. Dette kan sammenliknes med kravene som ønskes 

videreført for narkotiske frø (§ 28) og genmodifiserte frø (§ 29).  

 

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) slo i 2016 viste at det er trolig at 

oppblomstringen av hønsehirse på 1970 og 80 tallet henger sammen med import av 

grønnsaksfrø, særlig gulrot og løk. Ugraset vil kunne følge med grønnsaksfrø i forbruker-

pakninger. Dette kan ledde til at hønsehirse blir introdusert til nye områder av landet. I 

private hager er det mindre sannsynlig at ugraset blir bekjempet på et tidlig stadium slik at 

videre spredning hindres enn i profesjonelt drevet jordbruk.  

 

§ 2 Virkeområde 

Andre ledd 

Ved en eventuell overføring av bestemmelsene for leierenserier fra såvareforskriften til 

floghavreforskriften mener FKA at bestemmelsene må flyttes i sin helhet.  

 

 



  

  

 

Tredje ledd 

Særlige regler for planter som ikke er oppført i vedlegg A1. FKA mener at i tillegg til 

kravene om frø av planter med narkotisk innhold, frø av genmodifiserte planter og beiset frø 

må også krav til floghavrefriehet og eventuelt krav om nulltoleranse for hønsehirse 

innlemmes i forskriften.     

 

§ 3 ø) Definisjon av naturfrøblandinger 

FKA mener at forskriftens nåværende definisjon av naturfrøblandinger må opprettholdes. Det 

er viktig at naturfrøblandinger også kommer inn under kravene til floghavre- og 

hønsehiresfrihet. 

 

§ 21d Lukkede systemer 

FKA støtter at lukkede systemer tas inn i såvareforskriften. FKA forutsetter at krav om 

nulltolleranse for såvare innføres både for norskprodusert og importert såvare – Se våre 

innledende kommentarer. 

 

§25 Særlige innførselsbestemmelser 

FKA mener kravet om at det maksimalt kan medbringes 50 porsjonspakninger av 

hagebruksfrø fra utlandet må opprettholdes. For å redusere faren for innførsel av frø 

floghavre og høsnehirse. Se også vår kommentar til § 2 Virkeområde Første ledd. 

 

Vedlegg A1 Arter som omfattes av forskrift om såvarer (§ 2) generelt 

Det er økende interesse for bruk av ulike planter som fangvekster og for å bedre forholdene 

pollinerende innsekter. Her blir det brukt arter som ikke vil falle inn under definisjonen i den 

endrede forskriften. Slike frøblandinger brukes på hele eller deler av et skifte. Det vil være 

potensiell fare for spredning av floghavre og hønsehirse med såvare som brukes til slike 

formål. Det er derfor viktig at de samme krav til floghavre- og hønsehirsesikkerhet også 

gjelder for disse artene. 

 

Vedlegg A1 Arter som omfattes av forskrift om såvarer (§ 2) IV Olje- og fiberplanter 

Det foregår i dag en liten produksjon av oljedodre Camelina sativa til oljeformål. FKA mener 

at arten bør tas inn i forskriften på lik linje med andre oljevkster for å sikre floghavre- og 

hønsehirsesikkerheten. 

 

Vedlaegg A5 Dyrkingsregler (§ 8) 

FKA mener at setningen: «Ved frøavl av andre jordbruksfrø enn storfrøede grasarter, er det 

tilstrekkelig at det leveres eiendomsspesifikasjon og kartskisse i første høsteår», må 

opprettholdes. Å fjerne dette kravet gir ingen forenkling. Det vil skape merarbeid både for 

Mattilsynet og såvareforetningene. 

 

FKA støtter at arealer som drives som separate enheter unntas fra forskriftens krav om 

kontroll av floghavre. Dette forutsetter at den separate enheten har en kornhåndtering som 

ikke innbefatter tresker lager og tørke som brukes til såkornproduksjonen.  Det er tilstrekkelig 

at det godtgjøres at korn fra separat driftsenhet ikke kommer inn i varestrømmen for 

såkornråvare. FKA mener at det skal stilles krav om at areal med tilhørende gårds og 

bruksnummer skal være angitt på eiendomsspesifikasjonen. Det skal derimot ikke stilles krav 

om at dette dokumenteres med kart.   



  

  

Forskrift om floghavre 

 

Dersom bestemmelsene for leierenserier overføres fra forskrift om såvarer til forskrift om 

floghavre mener FKA at dagens krav til journal og oppgaveplikt også overføres til 

floghavreforskriften, eller i annen forskrift. FKA mener at det er viktig at det finnes god 

statistikk over leierensing og at innhenting av dette er hjemlet i forskrift. Dette er viktig da 

det inngår som grunnlag ved beregning av erstatning ved klimabetinget avlingssvikt og kan 

være relevant input til markedsregulators prognosearbeid. 
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