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Definisjon av såvareforretning og registrering av virksomhet 

Såvarebransjen støtter innføring av en klarere definisjon av såvareforretning. Vi vil påpeke at det er 

viktig at alle aktører som skal omsette såvare som de selv har importert, produsert eller pakker om 

må være registrert som såvareforretning uavhengig av omfanget av omsetningen. Dette er viktig for 

å sikre Mattilsynets hjemmel til å føre tilsyn med slik virksomhet. 

 

Forbud mot import av beisete såvarer i porsjonspakninger til hobbydyrkere 

Såvarebransjen støtter innføring av forbud mot import av beiset såvare i porsjonspakninger til 

hobbydyrkere. 

 

Offisiell merking 

Såvarebransjen er positive til de foreslåtte endringene i krav om offisiell merking, herunder at 

malene som brukes skal være godkjent av Mattilsynet.  

I vedlegg A10 – Krav til småpakninger bokstav b EØS-småpakning B foreslår Såvarebransjen å stryke 

av fôrvekster slik at teksten blir: En pakning med frø av arter oppført i vedlegg A1 romertall II……..   

I vedlegg B2 Del 1 første liste, punkt 5. foreslås det en presisering av at art, botanisk navn skrevet 

med latinske bokstaver. Vi vil påpeke at hele forskriften er skrevet med latinske bokstaver. Det som 

antakelig er ment er at det skal skrives med skråstilte bokstaver (kursiv). I høringsbrevet henvises det 

til «International Code of Nomenclature» når det argumenteres for å bytte vitenskapelig navn på 

hvete, durumhvete, spelt, stivsvingel og kveke. Benevnelsen «vitenskapelig navn» bør benyttes 

gjennomgående i både forskrift og veileder der art skal beskrives. 

Henvisningen til «latinske bokstaver» går igjen flere ganger både i forslag til endring av forskrift og i 

den utarbeidede veilederen. Vi mener dette bør endres til: Art, Vitenskapelig navn skrevet i henhold 

til International Code of Nomenclature. 



Vedlegg B2 del 1 andre listenytt punkt 2. krever en presisering av hva som skal stå på 

tilleggsmerkingen. Såvarebransjen foreslår: Ny prøve uttatt måned og år. I tillegg kan 

tilleggsmerkingen inneholde: Siste salgsdato. 

Såvareforetningen foreslår videre å ta inne et nytt punkt: Dersom såvareforretningen har digital 

løsning som støtter sporing og oppfølging av nye spireanalyser er dette tilstrekkelig dokumentasjon. 

Vedlegg C2 Krav til merking av partier og pakninger. 

Såvarebransjen ønsker et nytt punkt nr. 6 i tabell b Frøblandinger: Frøblandingens navn. 

Varedeklarasjon (leverandøretikett)  

Såvarebransjen støtter intensjonen om å klargjøre skillet mellom offisiell merking og varedeklarasjon 

som kommer fram i «Høringsbrevet». Her blir det framhevet: Det ikke er nødvendig å gjenta de 

samme opplysningene som allerede går fram av den offisielle merkingen. 

 

Såvarebransjen støtter at det er mulighet til å trykke offisiell merking og varedeklarasjon på samme 

fysiske merkelapp, herunder skille mellom farget offisiell etikett og hvit varedeklarasjon. 

I henhold til høringsbrevet bør forskrift og veilederen endres slik at det går tydelig fram at 

opplysninger ikke skal dupliseres i varedeklarasjonen dersom de alt er oppgitt på den offisielle 

merkingen og de er trykt på samme fysiske merkelapp. 

For såkorn (enkelt sort eller sortsblanding) skal varedeklarasjon trykt på samme fysiske merkelapp 

som offisiell merking, eller fortrykt på sekken inneholde: 

Firma 

Minimum spireevne: % 

Minimum reinhet: % 

Andre opplysninger: (f.eks: varenummer, 1000-kornvekt, strekkode, QR-kode mm. siste salgsdato) 

For såkorn (artsblanding) skal varedeklarasjon trykt på samme fysiske merkelapp som offisiell 

merking, eller fortrykt på sekken inneholde: 

Firma 

Minimum spireevne: % pr. art  

Minimum reinhet: % pr. art 

Andre opplysninger: (f.eks: varenummer, navn på artsblandingen, strekkode, QR-kode mm. siste 

salgsdato) 

 

For såvarer av fôrvekster og gras til grøntanlegg (reinfrø eller sortsblandinger) skal varedeklarasjon 

trykt på samme fysiske merkelapp som offisiell merking inneholde: 

Firma 

Minimum spireevne: % 

Minimum reinhet: % 

Andre opplysninger: (f.eks: varenummer, strekkode, QR-kode mm. siste salgsdato) 

For såvarer av fôrvekster og gras til grøntanlegg (artsblandinger) skal varedeklarasjon trykt på samme 

fysiske merkelapp som offisiell merking inneholde: 

Firma 



Andre opplysninger: (f.eks: varenummer, navn på frøblandingen, strekkode, QR-kode mm. siste 

salgsdato) 

Trykking av varedeklarasjon på egen merkelapp vil være aktuelt for importerte såvarer der en annen 

godkjenningsinstans enn Mattilsynet Norge står for sertifiseringen. For varedeklarasjon trykt på egen 

merkelapp må noen opplysninger fra den offisielle merkingen gjentas: Art sort og klasse. 

Partinummer må derimot ikke gjentas på varedeklarasjonen. Et krav om gjentakelse av partinummer 

fører til økt risiko for feilmerking og dermed villedning av kjøper. På varedeklarasjonen må 

partinummer henvise til offisiell etikett som er entydig og en garanti for sertifisering i henhold til EØS 

– regler og krav.  

 

For såkorn (enkelt sort eller sortsblanding) skal varedeklarasjon trykt egen merkelapp inneholde: 

Firma 

Art 

Sort 

Klasse 

Minimum spireevne: % 

Minimum reinhet: % 

Andre opplysninger: (f.eks: varenummer, 1000-kornvekt, strekkode, QR-kode mm. siste salgsdato) 

For såkorn (artsblanding) skal varedeklarasjon trykt på egen merkelapp inneholde: 

Firma 

Artenes/sortenes vektforhold 

Partinummer: Se offisiell merking 

Minimum spireevne: % pr. art  

Minimum reinhet: % pr. art 

Andre opplysninger: (f.eks: varenummer, strekkode, QR-kode mm. siste salgsdato) 

 

For såvarer av fôrvekster og gras til grøntanlegg (reinfrø eller sortsblandinger) skal varedeklarasjon 

trykt på egen merkelapp inneholde: 

Firma 

Art 

Sort 

Klasse 

Partinummer: Se offisiell merking 

Minimum spireevne: % 

Minimum reinhet: % 

Andre opplysninger: (f.eks: varenummer, strekkode, QR-kode mm. siste salgsdato) 

For såvarer av fôrvekster og gras til grøntanlegg (artsblandinger) skal varedeklarasjon trykt på egen 

merkelapp inneholde: 

Firma 

Artenes/sortenes vektforhold 

Partinummer: Se offisiell merking 

Andre opplysninger: (f.eks: varenummer, navn på frøblandingen, strekkode, QR-kode mm. siste 

salgsdato) 



Varedeklarasjon-Deklarering av spireevne klasse prebasis (Vedlegg B2 del 4 nytt punkt 2) 

I varedeklarasjonen for prebasis av såkorn må det åpnes for å vise til «i henhold til siste 

analysebevis», forutsatt at analysebevis oversendes mottaker, istedenfor å måtte påføre konstatert 

spireevne. Prebasis er en klasse hvor det omsettes flere partier, men i et begrenset kvantum til et 

begrenset antall. For Graminor sin del er det ikke hensiktsmessig å måtte merke hver pakning med 

konstatert spireevne. Det er i produksjonen behov for å sekke opp partier av prebasis av såkorn før 

endelig sertifiseringsanalyse foreligger, og dermed før vi vet konstatert spireevne. Partier med såkorn 

av prebasis merkes konsekvent ved oppsekking for å minimere risikoen for feilmerking og ivareta 

HMS i produksjonen.  

Ved omsetning av prebasis fra Graminor oversendes alle analyser mottaker, både sertifiseringsbevis 

og eventuelt oppdatert spireprøve.  Ved å referere til «i henhold til siste analyse» elimineres også 

behovet for å merke om eventuelt overlagret vare og risikoen for feilmerking i denne operasjonen.  

Som Mattilsynet selv påpeker, er det for klasse prebasis av såkorn ikke krav til spireevne for å bli 

sertifisert. Vi mener at å henvise til «i henhold til analysebevis», som faktisk oversendes mottaker, vil 

sikre at mottaker av prebasis av såkorn er opplyst om den faktiske statusen til partiet. For alle partier 

av prebasis produsert av Graminor ligger det historikk i Kimen Online.     

 

Harmonisering av spirekrav for åkerbønner 

C Vedlegg om såvarer av fôrvekster, gras til grøntanlegg, beite, olje og fiberplanter. 

Tabell 1a. Klasse sertifisert frø av grasarter. Krav til spireevne, renhet, innhold av frø av andre arter, 

prøvestørrelse til bestemmelse av frø av andre arter, samt minste prøvestørrelse. PDF 

Såvarebransjen foreslår å harmonisere krav i Forskrift om såvarer med EØS-krav til minste spireevne 

for Vicia faba, åkerbønne/bønnevikke til 80 %.  

 

Kapitel VI. Innførsel 

Paragraf 24. Innførsel av såvare 

Såvarebransjen foreslår å stryke punkt d. Dette kravet er i praksis vanskelig å oppfylle, særlig for de 

storfrøede grasartene. Såvarebransjen vil framholde at all såvare som skal importeres skal være 

sertifisert av kontrollmyndighet i produksjonslandet etter EØS – regler og krav. 
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