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Høringssvar fra Solhatt økologisk hagebruk AS om ENDRING AV 
FORSKRIFT OM SÅVARER OG FORSKRIFT OM FLOGHAVRE 
 
 
Herved sender vi et høringssvar om forslaget til endring av forskrift om såvarer og forskrift 
om floghavre.  
 
Til Mattilsynets forslag om å unnta såvarer beregnet for hobbymarkedet fra 
forskriftens virkeområde. 

Det betyr at virksomheter som kun omsetter såvare for hobbymarket ikke lenger er være 
registreringspliktige hos Mattilsynet. Begrunnelsen er blant annet at Mattilsynet bruker 
uforholdsmessig mye tid på forvaltningen av såvare for hobbymarkedet uten at det er 
særlig risiko knyttet til denne aktiviteten. 

Vi er positive til en forenkling av dagens krav til virksomheter som omsetter såvare til 
hobbybruk, men vi mener at disse virksomheter bør ha registreringsplikt hos Mattilsynet. I 
tillegg mener vi at det må stilles krav om intern- og mottakskontroll.  
 
Mattilsynet knytter ingen særlig risiko til virksomheter som omsetter såvare til hobbybruk, 
men vi mener at endring av forskriften kan føre til blant annet økt plantehelserisiko i 
fremtiden. Nylig har EU innført meldeplikt ved funn av eller mistanke av Tomato brown 
rugose fruit virus etter funn i Nederland. Dette er et eksempel på fremtidige 
plantehelsemessige utfordringer. Endringene i forskriften vil blant annet føre til økt import 
av såvare fra tredjeland, og dette gir økt plantehelserisiko. 
 
Vi er positive til å unnta såvarer beregnet for hobbymarkedet fra § 24 innførsel av såvare. 
Dette vil øke mangfoldet av arter og sorter som blir tilgjengelig for hobbydyrkere, noe som 
vi mener er positiv. 
 
Solhatt økologisk hagebruk er en godkjent såvareforretning og omsetter til både 
yrkesutøvere og til hobbybruk. Omsetningen til hobbydyrkere utgjør den største andelen 
av omsetningen vår. For oss er det uklart hvordan Mattilsynet forholder seg til 
virksomheter som omsetter til både yrkesutøvere og til hobbybruk. I verste fall kan 

 



 

endringene av forskriften føre til konkurranseulemper i forhold til virksomheter som kun 
omsetter såvare for hobbymarket . 
 
Vi mener at et skille mellom yrkesutøvere og hobbydyrkere ikke er så tydelig. Mange av 
våre kunder er småskalaprodusenter som selger sine grønnsaker gjennom nyetablerte 
salgskanaler som for eksempel REKO. Dette kan ikke kalles kommersiell produksjon.  
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