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Høring - Endringer i forskrift om såvarer og forskrift om floghavre 

  

Norges Bondelag viser til høring om endring av forskrift om såvarer og forskrift om 

floghavre og vil med dette komme med et høringssvar på enkelte av områdene hvor det er 

foreslått endringer.  

 

For Norges Bondelag er forskrift om såvarer en viktig forskrift med tanke på å sikre 

tilgangen på såvarer som er sortsekte uten for store forekomster av ugras og sjukdom. Det 

er også viktig at vi har sorter som er godt tilpassa våre dyrkingsforhold og at vi har norsk 

produksjon av såvarer. Vi mener derfor det også er viktig å ivareta konkurransekraften til 

norsk såvareproduksjon, og at det må sees i sammenheng med kravene som stilles.   

 

Hobbymarkedet 

I høringsbrevet foreslås det å unnta hobbymarkedet fra forskriftens virkeområde med 

unntak av bestemmelsene om narkotiske frø, genmodifiserte frø og beiset vare. Vi mener 

det er svært uheldig at såvarer til hobbybruk ikke skal kontrolleres for ugrasfrø som ikke er 

tillatt i såvarer for yrkes bruk. Hobbymarkedet utgjør en stor risiko med tanke på spredning 

av fremmede arter og ugrasfrø og må ha samme krav til ugrasforekomster.  

 

Leierenserier 

Norges Bondelag har ingen merknader til at bestemmelsene til leierensing av såkorn flyttes 

fra såvareforskriften til forskrift om floghavre.  

 

I høringsbrevet er det ikke fastsatt hvordan leierensing skal rapporteres. Vi mener det er 

viktig at dette rapporteres. I dag benyttes denne statistikken blant annet av 

markedsregulator for korn til å utarbeide prognoser over råvaretilgangen og importbehovet. 

I tillegg er denne rapporteringen en mulighet for å spore tilbake, dersom det oppstår 

spørsmål om såvaren i ettertid og mengden som er rensa.  
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Lukkede systemer 

Det er positivt at det stilles samme krav til innhold av hønsehirse og floghavre i det som i 

høringsbrevet er kalt «lukkede systemer». Det er viktig at begrepet defineres tydelig i 

forskriften.  

 

Hønsehirse og andre ugras 

Spredning av hønsehirse er blitt et stort problem på åkerarealene. Det er positivt at det 

stilles krav til nulltoleranse i all norskprodusert såvare. Hønsehirse har på kort tid blitt et 

betydelig ugras som forårsaker avlingstap og bruk av plantevernmidler. Vi forventer at det 

også foretas kontroll av importert såvare for innhold av hønsehirse.  

 

Dyrkingsregler 

Vi oppfatter at endringene som er foreslått er i tråd med hva som i dag er praksis og synes 

det er positivt at dette blir i samsvar med forskriften.  

 

Vi vil likevel påpeke at det stilles strengere krav til hvilke arealer treskeren som benyttes 

til såkornproduksjon kan brukes på i Norge, sammenlignet med land det importeres 

betydelige med såvarer fra. Kravet til at treskeren kun skal brukes på arealer uten 

registrerte floghavreforekomster må vurderes opp mot tilgangen på norskprodusert såkorn 

og hvilken risiko treskeren utgjør i spredning av uønska ugras. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Elektronisk godkjent, uten underskrift 

 

         Elin Marie Stabbetorp 

Jarle Bergsjø 

 

 

 

          

 


