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Innspill til høring om endring av «Forskrift om såvarer» 

 

Mange av endringene som er foreslått er praktiske tilpasninger og forenklinger som vi ikke har noen 

innvendinger mot. I fortsettelsen vil vi kommentere noen av forslag til endinger som vi mener er særlig 

viktige for Felleskjøpet Rogaland Agder. 

 

Hobbymarkedet 

Vi er skeptiske til en liberalisering på dette markedet. Det er særlig ved import av mye forskjellige frø 

til hobbymarkedet at vi kan få inn uønskede arter som står i fare for å spres i naturen, men også til 

landbrukskulturer. Etter innføring av Naturmangfoldloven har vi i de siste årene fått et økt fokus på 

innføring av fremmede arter   Det er i hobbymarkedet at det er minst kunnskap om disse 

problemstillingene allerede. Internetthandel og økende reisevirksomhet fører til et sterkere press. 

Klimaendringen bidrar også til at en del skadegjørere som vi ikke har i Norge i dag kan få fotfeste.  

Da er det å gå i feil retning å liberalisere lovverket bare for å spare ressurser i Mattilsynet, når 

realiteten er at risikoen økes og problemstillingene forverres.  

 

Hønsehirse 

I Rogaland og på Agder som er våre dyrkingsområder, er både floghavre og hønsehirse mindre utbredd 

enn i andre deler av landet. Nettopp derfor er vi veldig opptatt av å holde disse ugrasartene borte så 

langt som mulig, og støtter i utgangspunktet innføring av nulltoleranse i laboratorieprøven for 

hønsehirse, på samme måte som for floghavre. 

 

Vi er likevel veldig skeptiske til at dette ikke også skal gjelde for importert såvarer, på samme måte 

som for norske varer. Hønsehirse er mer utbredt i utlandet enn i Norge, og faren for spredning er derfor 

i utgangspunktet større med utenlandsk frø. 

Størstedelen av såvarene som vi importerer er gras- og kløverfrø. Dette frøet bruker vi inn i våre 

frøblandinger, sammen med norske vare. Da blir det meningsløst å sette strengere krav til norsk enn til 

utenlandsk vare, når vi i praksis ikke vil kunne gi andre garantier til disse frøblandingene enn til 

utenlandsk frø, selv om blandingene er laget i Norge.  

Når det settes mindre krav vil importsåvare enn til norskprodusert vare, vil det kunne favorisere 

importvarer som slipper en slik regulering, og dermed virke konkurransevridende og ha en negativt 

virkning for norske såvarer.  Det kan bli en lite gunstig effekt av de forslåtte endringene. 

 

 

 



 

Dyrkingsregler 

Vi ser på dette som en tilpasning til en enklere praksis. Vi er likevel spørrende til endringen om 

kart/eiendomsspesifikasjon som generelt krav. Kravet til eiendomsspesifikasjon og kart er der i de 

artene som har størst risiko. Innføring av krav til kart vil etter vårt syn øke ressursbruken hos 

såvareforretningene, uten at det redusere risiko av noe slag.   

 

Kompetansekrav 

Vi er skeptiske til å redusere krav til kompetanse. Dette henger sammen med vår tidligere utrykte 

skepsis til liberaliser import til hobbymarkedet. Redusert krav til kompetanse og reduserte krav til 

import er begge faktorer som kan føre til økt risiko for at vi får innført skadegjørere sammen med 

frøimporten. Som nevnt tidligere er dette i strid med et økende fokus på innføring av fremmede arter. 
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