Utkast til forskrift om endring i forskrift om såvarer
Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet xx.xx 2019 med hjemmel i lov 19. desember
2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 7, § 8, § 9 første ledd, § 10 andre ledd, § 12 og
§ 18, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.

I
I forskrift 13. september 1999 nr. 1052 om såvarer gjøres følgende endringer:

§ 2 skal lyde:
§ 2. Virkeområde
Denne forskriften gjelder krav til produksjon, innførsel og omsetning av såvarer til yrkesmessig
bruk.
Forskriften gjelder for såvarer av arter oppført i vedlegg A1, beregnet for jordbruks- eller
hagebruksproduksjon. Unntatt er såvarer beregnet for produksjon av prydplanter.
Forskriftens bestemmelser om frø fra narkotiske planter i § 28, frø fra genmodifiserte planter i §
29 og beisemidler i § 35, gjelder likevel for produksjon, innførsel og omsetning av alle såvarer.
For omsetning fra genbanker og lignende gjelder bare § 3 z), § 3a, § 4 fjerde ledd, § 20 første
ledd, § 28, § 29, § 37, § 38, § 39 og § 40. For annen ikke-kommersiell omsetning av såvarer gjelder
bare § 28, § 29, § 37, § 38, § 39 og § 40.
For levering av såvarer i et lukket system gjelder bare § 3 n), § 3a, § 21d, § 26, § 27, § 28, § 29,
§ 35, § 37, § 38, og § 39.

§ 3 bokstav e) skal lyde:
Kontraktavler:
En person/institusjon som avler såvare på kontrakt med en såvareforretning.

§ 3 bokstav g) oppheves

§ 3 bokstav l) skal lyde:
Produksjon:
Avl med sikte på omsetning, inntransport, rensing, beising, pakking, merking m.m.

§ 3 bokstav n) skal lyde:
Omsetning:
Besittelse med tanke på salg, utbud for salg, distribusjon, samt selve salget og enhver form for
overdragelse med eller uten vederlag. Levering av såvare til produksjon av visse landbruksråvarer til
industriell bruk, eller oppformering av såvare til samme formål, der produksjonen skjer som en
tjenesteytelse, regnes ikke som omsetning forutsatt at dyrkeren ikke får eiendomsrett til verken den
mottatte såvaren eller det høstede produktet (lukket system).

§ 3 bokstav ø) skal lyde:
Naturfrøblanding:
En frøblanding med ulike arter produsert for revegeteringsformål, og sammensatt slik at den kan
bidra til å bevare plantegenetiske ressurser i naturmiljøer. Blandingen inneholder minst en av artene
som står oppført som fôrvekst eller gras til grøntanlegg, i vedlegg A1.

§ 3a skal lyde:
§ 3a. Registrering av virksomhet
Enhver som vil drive virksomhet som såvareforretning og produsere, eksportere, innføre og
omsette såvarer, skal på forhånd registrere seg hos Mattilsynet. Dette gjelder også virksomheter som
leverer såvarer i et lukket system jf. § 2 femte ledd og gårder for avl av klasse prebasis. Registreringen
skal inneholde nødvendige opplysninger om virksomheten og skje på den måten Mattilsynet
bestemmer.
Såvareforretningen skal ha en kontaktperson med fysisk kontorsted i Norge. Kontaktpersonen
skal ha tilstrekkelig faglig kompetanse og skal fungere som kontaktpunkt for Mattilsynet.
Opphør av virksomhet, eller andre endringer i de registrerte opplysningene, skal meldes til
Mattilsynet.

I § 4 gjøres følgende endringer:


Første ledd skal lyde:
Bare registrerte såvareforretninger kan innføre, eksportere, omsette og produsere såvarer.



Femte ledd skal lyde:
Såvareforretninger skal innen 15. februar hvert år sende oversikt over omsatt mengde såvarer
av bevaringsverdige sorter, tradisjonssorter av grønnsaker og naturfrøblandinger foregående året.

§ 5. Leierenserier oppheves.

§ 7 skal lyde:
§ 7. Krav til utsæd
Ved produksjon av såvare skal kravene i vedlegg A5 være oppfylt.

§ 8 fjerde ledd skal lyde:
Mattilsynet skal gis uhindret adgang til alle arealer kontraktavleren driver, innbefattet arealer
utenom kontrakt. Dette gjelder også maskiner, rom og anlegg som kontraktavleren benytter til lagring
og behandling av såvare.

§ 9 tredje ledd skal lyde:
Såvareforretninger skal innen 1. mars gi melding om størrelse og lokalitet på planlagt areal for
produksjon av såvare av naturfrøblandinger, bevaringsverdige sorter og tradisjonssorter av grønnsaker,
for de to sistnevnte skal det også opplyses om sort.

§ 10 første ledd skal lyde:

Det skal gjennomføres vekstkontroll av såvarearealer for sertifisert produksjon i veksttida
etter reglene i vedlegg A7. For artene bladfaks, engsvingel, strandsvingel, raigras og raisvingel
skal det gjennomføres egen floghavrekontroll i gjenleggsåret. Ved såkorndyrking skal alt kornareal
som en kontraktavler driver, også kornareal som dyrkes utenom kontrakt, kontrolleres for floghavre.
Dette gjelder ikke for arealer som avleren dyrker utenom kontrakt, og der vedkommende benytter
separat skurtresker, korntørke og -lager. Det er i slike tilfeller en forutsetning at arealet utenom kontrakt
og korntørka og -lageret som skal benyttes til avlingene fra dette arealet, er angitt i
eiendomsspesifikasjonen og på kart.

§ 10a nåværende fjerde ledd oppheves.
§ 10a nåværende femte ledd blir nytt fjerde ledd.
§ 11 skal lyde:
Mattilsynet skal kontrolldyrke de såvarepartiene som nyttes i avlen etter reglene i vedlegg A7 for
å kontrollere at partiene oppfyller vilkårene for godkjenning.
Såvarepartier til produksjon av klasse handelsfrø, klasse standard, bevaringsverdige sorter,
tradisjonssorter av grønnsaker og naturfrøblandinger er unntatt fra kravet om kontrolldyrking.

§ 13 skal lyde:
§ 13 Kvalitetskrav

a)
b)
c)
d)

e)

Følgende kvalitetskrav skal være oppfylt:
Såkorn for omsetning i Norge skal tilfredsstille kvalitetskravene i vedlegg B1, del 1. Såkorn for
eksport til EØS-området skal tilfredsstille kvalitetskravene i vedlegg B1, del 2.
Såvare av fôrvekster, gras til grøntanlegg, beter og olje- og fibervekster skal tilfredsstille
kvalitetskravene i vedlegg C1.
Grønnsaksfrø skal tilfredsstille kvalitetskravene i vedlegg D1.
Såvare av bevaringsverdige sorter skal tilfredsstille samme kvalitetskrav som til klasse sertifisert i
henholdsvis vedlegg B1, C1 og D1 med unntak av kravet til sortsrenhet. Sortsrenheten skal være
tilfredsstillende. Unntatt er såvare av bevaringsverdige sorter av grønnsaker godkjent i kategori b),
jf. forskrift om prøving og godkjenning av plantesorter § 4 fjerde ledd, og tradisjonssorter av
grønnsaker, som skal tilfredsstille samme kvalitetskrav som klasse standard.
Naturfrøblandinger skal tilfredsstille kvalitetskravene i vedlegg C4.

Mattilsynet kan tillate omsetning av såvare av klassene prebasis og basis selv om kravet til
spireevne ikke er oppfylt. Dette gjelder dersom såvaren skal brukes til videre oppformering og
såvareforretningen opplyser om konstatert spireevne ved omsetning.
EØS-avtalen vedlegg I kapittel III del 2 nr. 45 (forordning (EF) nr. 217/2006) om
gjennomføringsbestemmelser til Rådets direktiv 66/401/EØF, direktiv 66/402/EØF, direktiv 2002/54/EF,
direktiv 2002/55/EF og direktiv 2002/57/EF for så vidt gjelder medlemsstatenes bemyndigelse til å gi
midlertidig tillatelse til omsetning av frø som ikke oppfyller kravene til minimum spireevne, gjelder som
forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg I, protokoll 1 til avtalen og EØS-avtalen for øvrig.

§ 14 første og andre ledd skal lyde:
Prøvetaking av såvarepartiene for laboratoriekontroll og for kontrolldyrking skal foretas av
Mattilsynet eller av prøvetaker autorisert av Mattilsynet. Prøvetakingen skal foretas i henhold til
International Seed Testing Association (ISTA) sine metoder for prøvetaking.
Analyser av såvarepartier som skal være grunnlag for sertifisering av partiene, skal utføres av et
offentlig laboratorium eller laboratorium autorisert av Mattilsynet. Tilsvarende gjelder ved analyse av
såvarepartier av bevaringsverdige sorter, tradisjonssorter av grønnsaker og naturfrøblandinger.
Laboratoriet skal være akkreditert av ISTA.

§ 15 første ledd skal lyde:
Mattilsynet sertifiserer såvaren på grunnlag av resultatene fra vekstkontrollen, kontrolldyrkingen
og laboratorieanalysen og etter kvalitetskravene i vedlegg A9. For at Mattilsynet skal kunne sertifisere
såvaren, må såvaren være av en sort som er opptatt på norsk offisiell sortsliste, på EUs felles sortsliste
eller det er såvare av en sort som det er gitt tillatelse til omsetning av, jf. § 21a.

§ 17 skal lyde:
§ 17. Offisiell merking
Ved omsetning skal hver pakning være offisielt merket i henhold til
vedlegg B2, pkt. 1 og 3 (såkorn)
vedlegg C2, del 1 og 3 (såvare av fôrvekster og gras til grøntanlegg, beter, olje- og fiberplanter)
vedlegg D2, del 1 og 3 (grønnsaksfrø)
Offisielt merkede og forseglede partier av såvare av fôrvekster, gras til grøntanlegg, beter og
olje- og fiberplanter av klassene prebasis, basis, sertifisert og handelsfrø kan oppdeles og omsettes
som småpakning av typene «EØS-pakning A», «EØS-pakning B», og «EØS-pakning C» uten offisiell
merking og forsegling.
Offisielt merkede og forseglede partier av grønnsaksfrø av klassene basis og sertifisert kan
oppdeles og omsettes som småpakning uten offisiell merking og forsegling.
Såvare av bevaringsverdige sorter, naturfrøblandinger, tradisjonssorter av grønnsaker og
grønnsaksfrø av klasse standard, er unntatt fra krav om offisiell merking.
Såvareforretninger skal føre journal over produserte partier, hvor også partivekt, partinummer
og løpenummer skal inngå. Hver pakning i partiet skal ha unikt løpenummer, og nummereringen skal
starte med 001. Forretninger som veier ut og omsetter småpakninger, skal føre journal over antallet
pakninger som produseres og partinummer for de frøpartiene som inngår.
For offisiell merking kan klistrelapp eller påsydd merkelapp benyttes.

§ 18 skal lyde:
Ved omsetning skal hver pakning ha en varedeklarasjon på norsk, enten som en etikett eller trykt
eller påstemplet utenpå pakningen. Dersom pakningen er gjennomsiktig, kan varedeklarasjonen legges
inne i pakningen.
Varedeklarasjonen skal oppfylle kravet i
a) vedlegg B2, pkt 4 (såkorn)
b) vedlegg C2, del 1c eller del 2, og del 3 (såvare av fôrvekster og gras til grøntanlegg, beter, oljeog fiberplanter)
c) vedlegg D2, del 2 (grønnsaksfrø inkludert frø av tradisjonssorter)
d) vedlegg E (såvare av bevaringsverdige sorter og naturfrøblandinger)

§ 20 skal lyde:
Såvare av sorter som er fremstilt ved hjelp av genmodifisering, skal være merket «Genmodifisert».
Såvare som er godkjent etter § 15, 2. ledd skal være merket henholdsvis «Såkorn for eksport»,
«Jordbruksfrø for eksport» eller «Grønnsaksfrø for eksport».
Såvare som omsettes til vitenskapelig formål eller til foredlingsformål, skal ha særskilt merking som
oppfyller kravene i
a) vedlegg B2, pkt. 3a (såkorn)
b) vedlegg C2, del 4, pkt. a (jordbruksfrø)
c) vedlegg D2, del 4, pkt. a (grønnsaksfrø).
Foredlermateriale som skal brukes til utsæd for avl av klasse prebasis, skal være merket i henhold til
a) vedlegg B2, pkt. 3b (såkorn)
b) vedlegg C2, del 4, pkt. b (jordbruksfrø)
c) vedlegg D2, del 4, pkt. b (grønnsaksfrø).
Såvare som ikke er endelig sertifisert og som omsettes i henhold til § 21 fjerde ledd, skal ha
særskilt merking som oppfyller kravene i
a) vedlegg B2, pkt. 2 og 3c (såkorn)
b) vedlegg C2, del 1 og 3 (jordbruksfrø)
c) vedlegg D2, del 1 og 3 (grønnsaksfrø).

§21 første ledd skal lyde:
Såvare kan bare omsettes dersom følgende krav er oppfylt:
a) Kravene i denne forskriften som gjelder kvalitet, pakking, merking og forsegling skal være oppfylt.
b) Såvare skal være av en sort som er opptatt på offisiell norsk sortsliste eller EUs felles sortsliste.
Unntatt fra kravet om sort er såvarer av andre arter enn de oppført i vedlegg A1 som inngår i
naturfrøblandinger.
c) Såvare av arter som står oppført i vedlegg A1, punkt I Kornarter, punkt II Fôrvekster og gras til
grøntanlegg, punkt III Beter og punkt IV Olje og fibervekster, skal være sertifisert, med unntak av
såvare av bevaringsverdige sorter. Unntatt fra kravet om sertifisering er også såvare av tunrapp,
kvitsennep, sareptasennep og svartsennep, som enten skal være sertifisert eller kontrollert som
klasse handelsfrø.
d) Såvare av arter som står oppført i vedlegg A1, punkt V Grønnsaker skal enten være sertifisert eller
kontrollert som klasse standard av såvareforretningen selv.

Ny § 21d. skal lyde:
§ 21d. Lukkede systemer
I et lukket system skal det foreligge en skriftlig avtale mellom den som leverer og den som
mottar såvare. Av avtalen skal det gå fram hvilke standarder og betingelser som er satt for den leverte
såvaren. Videre skal det gå fram at mottakeren av såvaren ikke får eiendomsrett til verken såvaren
eller det høstede produktet. Leverandøren av såvaren skal sende en kopi av avtalen unntatt det som
gjelder de økonomiske forholdene, til Mattilsynet.

Såvaren skal ikke inneholde Avena fatua (floghavre), Avena sterilis og norskprodusert såvare
skal heller ikke inneholde Echinochloa crus-galli (hønsehirse). Såvaren skal prøvetas og være
analysert minimum for innhold av nevnte ugras. Prøvetakingen skal utføres av en prøvetaker autorisert
av Mattilsynet. Laboratoriet skal være akkreditert av International Seed Testing Association (ISTA).

§ 22 skal lyde:
Et såkornparti kan omsettes inntil utløpet av den sesongen som analysen ble utført.
Et parti såvare av grønnsaker, fôrvekster, gras til grøntanlegg, beter, olje- og fiberplanter kan
omsettes inntil utløpet av sesongen etter den sesongen som analysen ble utført.
Et parti såvare eller en del av dette, kan omsettes utover de periodene som er nevnt i første og
andre ledd dersom ny analyse viser at partiet fortsatt tilfredsstiller kravet til spireevne. Prøvetaking av
partiet for å undersøke spireevnen på nytt og for å foreta nødvendig tilleggsmerking skal foretas av
Mattilsynet eller av person som er autorisert av Mattilsynet.
Et parti såvare kan tilleggsmerkes med sikte på forlenget godkjenning før utløpet av den
sesongen da forseglingen har funnet sted, dersom Mattilsynet finner at nytt analyseresultat, jf. tredje
ledd, fortsatt vil være et uttrykk for partiets kvalitet på omsetningstidspunktet.

§ 24 annet ledd oppheves.

§ 25 andre ledd oppheves.
Nåværende § 25 tredje ledd blir nytt andre ledd. Nytt andre ledd skal lyde:
Utenom registrerte såvareforretninger kan enhver, etter særskilt tillatelse fra Mattilsynet, innføre
grønnsaksfrø uten mengdebegrensning til eget bruk.

§ 30 tredje, fjerde og femte ledd skal lyde:
Såvarer av forskjellige arter og sorter av fôrvekster (jf. vedlegg A1 punkt II), med unntak av gras
som bare er godkjent for grøntanlegg, kan blandes og omsettes for dyrking til fôrformål. Slik såvare kan
også blandes med såvare av forskjellige arter og sorter av korn (jf. vedlegg A1 punkt I), olje- og
fiberplanter (jf. vedlegg A1 punkt IV) og grønnsaker (jf. vedlegg A1 punkt V). Det er en forutsetning at
såvarene som inngår i blandingene, tilfredsstiller kvalitetskravene i denne forskriften.
Såvarer av forskjellige arter og sorter av fôrvekster (jf. vedlegg A1 punkt II) kan blandes med
såvarer av andre arter og sorter enn fôrvekster dersom blandingen skal omsettes til andre formål enn
dyrking av fôr. Blandingen kan også inneholde arter som ikke er omfattet av vedlegg A1. Det er en
forutsetning at såvarer av artene oppført i vedlegg A1 som inngår i slike blandinger, tilfredsstiller
kvalitetskravene i denne forskriften.
Såvarer av forskjellige sorter av samme art grønnsaker (jf. vedlegg A1 punkt V) av klasse
standard, kan omsettes som «sortsblanding» i småpakninger.

§ 32 oppheves
§ 33 oppheves
§ 34 oppheves

§ 35 fjerde ledd skal lyde:
Det er forbudt å omsette beiset såvare i pakninger med en nettovekt på maksimalt 100 gram av
storfrøede arter som erter, vikker og bønner og 30 gram av andre arter (porsjonspakninger).

Vedlegg A1 skal lyde:
A1 – Arter som omfattes av forskrift om såvarer (§ 2)

Jordbruksvekster
I. Kornarter
Naken havre*
Havre*
Busthavre*
Bygg
Rug
Hvete
Durumhvete
Spelt
Rughvete
Mais (unntatt sukkermais og perlemais)

Avena nuda L.
Avena sativa L. (inkl. A. Byzantina K. Koch)
Avena strigosa Schreb.
Hordeum vulgare L.
Secale cereale L.
Triticum aestivum L.
Triticum durum Desf.
Triticum spelta L.
x Triticosecale Wittm. ex A. Camus
Zea mais L. (partim) (bare for frøkvalitet)

* Arten blir i forskriften for øvrig omtalt under fellesbetegnelsen havre så fremt ikke annet er særskilt angitt.

II. Fôrvekster og gras til grøntanlegg
1. Gras:
Hundekvein
Storkvein
Krypkvein
Engkvein
Engrevrumpe
Bladfaks
Hundegras
Strandsvingel
Grannsvingel
Sauesvingel

Agrostis canina L.
Agrostis gigantea Roth.
Agrostis stolonifera L.
Agrostis capillaris L.
Alopecurus pratensis L.
Bromopsis inermis Leyss.
Dactylis glomerata L.
Festuca arundinacea Schreb.
Festuca filiformis Pourr.
Festuca ovina L.

Engsvingel
Rødsvingel
Stivsvingel
Italiensk raigras
Westerwoldsk raigras
Flerårig raigras
Hybridraigras
Strandrør
Villtimotei
Timotei
Lundrapp
Myrrapp
Engrapp
Markrapp
Tunrapp
Raisvingel

Festuca pratensis Huds.
Festuca rubra L.
Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina
Lolium multiflorum Lam.
Lolium multiflorum Lam.
Lolium perenne L.
Lolium x hybridum Hausskn.
Phalaris arundinacea L.
Phleum nodosum L.
Phleum pratense L.
Poa nemoralis L.
Poa palustris L.
Poa pratensis L.
Poa trivialis L.
Poa annua L.
x Festulolium Asch. & Graebn.

2. Belgvekster:
Strekbelg
Tiriltunge
Kvitlupin
Smallupin
Gul-lupin
Sneglebelg
Blåluserne
Mellomluserne
Esparsett
Åkerert
Alexandrinerkløver
Alsikekløver
Blodkløver
Rødkløver
Kvitkløver
Perserkløver
Jordkløver
Bønnevikke
Fôrvikke
Lodnevikke

Galega orientalis Lam.
Lotus corniculatus L.
Lupinus albus L.
Lupinus angustifolius L.
Lupinus luteus L.
Medicago lupulina L.
Medicago sativa L.
Medicago x varia T. Martyn
Onobrychis viciifolia Scop.
Pisum sativum L. convar. Speciosum (Dierb.) Alef.
Trifolium alexandrinum L.
Trifolium hybridum L.
Trifolium incarnatum L.
Trifolium pratense L.
Trifolium repens L.
Trifolium resupinatum L.
Trifolium subterraneum L.
Vicia faba L.
Vicia sativa L.
Vicia villosa Roth.

3. Andre arter av fôrvekster:
Kålrot
Fôrmargkål
Honningurt
Fôrreddik

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.
Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) Alef. var. medullosa Thell + var. viridis L.
Phacelia tanacetifolia Benth.
Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

4. Andre arter som inngår i naturfrøblandinger

III. Beter
Fôrbete
Sukkerbete

Beta vulgaris L. var. crassa Mansf.
Beta vulgaris L. var. altissima Døll

IV. Olje- og fiberplanter
Sareptasennep
Raps
Svartsennep
Rybs
Karve
Soya
Solsikke
Fiberlin
Oljelin
Kvitsennep

Brassica juncea (L.) Czern.
Brassica napus L. (partim)
Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch
Brassica rapa L. var. silvestris (Lam) Briggs
Carum carvi L.
Glycine max (L.) Merr.
Helianthus annuus L. (bare for frøkvalitet)
Linum usitatissimum L.
Linum usitatissimum L.
Sinapis alba L.

Hagebruksvekster
V. Grønnsaker
Kepaløk
– Kepaløk
– Sjalottløk
Pipeløk
Purre
Hvitløk
Gressløk
Kjørvel
Stilkselleri
Knollselleri
Matasparges
Bladbete
Matbete
Kålrot
Knutekål
Grønnkål
Blomkål
Brokkoli
Hvitkål
Rødkål
Savoikål
Rosenkål
Kinakål
Nepe
Paprika/chilipepper
Endivie
Salatsikori

Allium cepa L.
Cepa-gruppe
Aggregatum-gruppe
Allium fistulosum L.
Allium porrum L.
Allium sativum L.
Allium schoenoprasum L.
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.
Apium graveolens L.
Apium graveolens L.
Asparagus officinalis L.
Beta vulgaris L.
Beta vulgaris L.
Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.
Brassica oleracea L.
Brassica oleracea L.
Brassica oleracea L.
Brassica oleracea L.
Brassica oleracea L.
Brassica oleracea L.
Brassica oleracea L.
Brassica oleracea L.
Brassica rapa L.
Brassica rapa L.
Capsicum annuum L.
Cichorium endivia L.
Cichorium intybus L.

Rotsikori
Vannmelon
Melon
Agurk
Kjempegresskar
Mandelgresskar
Kardonskokk
Gulrot
Fennikel
Hagesalat
Tomat
Persille
Prydbønne
Hagebønne
Hageert
Hagereddik
Matrabarbra
Skorsonerrot
Aubergin
Spinat
Vårsalat
Bønnevikke
Mais (sukkermais, perlemais)

Cichorium intybus L. (partim)
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai
Cucumis melo L.
Cucumis sativus L.
Cucurbita maxima Duchesne
Cucurbita pepo L.
Cynara cardunculus L.
Daucus carota L.
Foeniculum vulgare Mill.
Lactuca sativa L.
Solanum lycopersicum L.
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W. Hill
Phaseolus coccineus L.
Phaseolus vulgaris L.
Pisum sativum L. (partim)
Raphanus sativus L.
Rheum rhabarbarum L.
Scorzonera hispanica L.
Solanum melongena L.
Spinacia oleracea L.
Valerianella locusta (L.) Laterr.
Vicia faba L. (partim)
Zea mays L. (partim)

I vedlegg A 2 Merking og sertifisering i henhold til OECD-systemet, pkt. 2 Opplysninger på OECDmerkelappen, oppheves teksten «Gjelder kun jordbruksfrø:» mellom nr. 7 og nr. 8.

Vedlegg A3 – Krav til såvareforretninger (§4) oppheves.

I vedlegg A5 – Dyrkingsregler (§8) gjøres følgende endringer:


Overskriften skal lyde:
Vedlegg A5 – Dyrkingsregler (§7, § 8)



Punkt 1 Lokalisering av avlen, første ledd skal lyde:
For å unngå kryssingsfare ved avl av såvare, kan Mattilsynet bestemme hvilket distrikt
de enkelte sortene skal kontraktavles.



Punkt 2 Krav til utsæd, andre ledd og nytt tredje og fjerde ledd skal lyde:
Laveste godkjente klasse for utsæd av rug, fôrvekster og gras til grøntanlegg, beter, oljeog fiberplanter og grønnsaker, er basis. Unntatt er de arter hvor det er tillatt å avle to

generasjoner av klasse sertifisert frø (C1 og C2). Her er laveste godkjente klasse for utsæd,
klasse sertifisert 1. generasjon.
Det stilles ikke krav til utsædsklasse ved produksjon av grønnsaksfrø klasse standard.
Avl av såvare av bevaringsverdige sorter skal skje på grunnlag av utsæd som er
produsert i henhold til en nærmere definert praksis for vedlikehold av sorten. Ved avl av såvare
av bevaringsverdige sorter av grønnsaker godkjent for omsetning av såvare i kategori b, jf.
forskrift om prøving og godkjenning av plantesorter § 4 fjerde ledd og tradisjonssorter av
grønnsaker, er det ikke særskilte krav til utsæden.


Punkt 2 Krav til utsæd, nåværende tredje og fjerde ledd blir nye femte og sjette ledd.



Punkt 3 Kontraktavlerens generelle plikter, fjerde og nytt femte ledd skal lyde:
Kontraktavleren skal levere eiendomsspesifikasjon og kart med nødvendige
opplysninger om arealer og tidligere plantevekst. Ved såkorndyrking skal kontraktavleren levere
eiendomsspesifikasjon for alt areal vedkommende driver, også arealer utenom kontrakt. Ved
frøavl av storfrøede grasarter skal kontraktavleren levere eiendomsspesifikasjon og kartskisse
også i gjenleggsåret.
Kontraktavleren eller en stedfortreder bør være til stede ved vekstkontrollen for å påvise
kontraktarealene og eventuelle andre arealer. Avleren må ikke høste avlingen før
vekstkontrollen er utført.



Punkt 3 Kontraktavlerens generelle plikter, nåværende femte og sjette ledd blir nye sjette og
syvende ledd.



Punkt 3 Kontraktavlerens generelle plikter, underoverskriften før nytt sjette ledd:
Hagebruksfrø erstattes med Grønnsaksfrø.



Punkt 5 Tidligere plantevekst - jordbruksfrø, overskriften skal lyde:
5. Tidligere plantevekst – fôrvekster, olje- og fibervekster



Punkt 6 skal lyde:
6. Antall sorter av samme art
En kontraktavler kan bare avle én sort av samme art i en vekstsesong. Det er tillatt å
avle vår- og høstformer av samme art. Ved overvintringsskader i høstkorn kan det ikke brukes
vårkorn av samme art til å reparere skadene.
Disse bestemmelsene gjelder ikke for arealer som avleren dyrker utenom kontrakt, og
der vedkommende benytter separat skurtresker, korntørke og –lager. Det er en forutsetning at
opplysningene om separat skurtresker, korntørke og -lager på forhånd er angitt i
eiendomsspesifikasjonen og på kart.
På avlsgårder der det drives foredling og produksjon av prebasis såvare, kan det avles
flere sorter av samme art.



Punkt 7 skal lyde:
7. Avl av korn utenom kontrakt og annen frøavl
Dersom det avles korn på arealer utenom kontrakt, skal det brukes sertifisert såkorn på
dette arealet.
Det er ikke tillatt for en kontraktavler med annen avl av jord- og grønnsaksfrø enn den
avl som er beregnet på sertifisering.



I punkt 8, tabellen gjøres følgende endringer:



Første kolonne, syvende linje skal ha formatet kursiv, og teksten skal lyde:
Andre jordbruksvekster
Første kolonne, 19. linje skal lyde:
Grønnsaksvekster

I vedlegg A6 – Melding om avlen (§ 9) gjøres følgende endringer:


Punkt 1 Innmelding av utsædspartier, skal lyde:
Forretningen skal innen følgende frister sende en liste til Mattilsynet over hvilke utsædspartier de vil
bruke:
15. april
Fôrvekster, gras til grøntanlegg, beter, olje- og fiberplanter og grønnsaksvekster
15. april
Vårkorn
1. september Høstkorn



Punkt 2 skal lyde:
2. Innmelding av kontraktarealer
Ved endelig innmelding av kontraktarealer skal forretningen oppgi følgende:
a) Avlerens navn og adresse, gårdsnavn, kommune og fylke
b) Art og sort som skal dyrkes
c) Kontraktareal i dekar
d) Utsædspartiets nummer og generasjon
e) For flerårige vekster: Gjenleggsår for kontraktarealet
f) For grønnsaksvekster: Utsædspartiets avlsår
For innmelding av kontraktarealer gjelder følgende frister:
Korn

1. mars
1. juni

Andre jordbruksvekster

1. mars

Foreløpig oversikt over kontraktareal til vekstkontroll
Endelig melding om kontraktarealer vedlagt
eiendomsspesifikasjon og kartskisse
Foreløpig oversikt over kontraktarealer som skal høstes
dette året og planlagte gjenleggsarealer av storfrøede
grasarter

1. juni

Grønnsaksvekster



1. april

Endelig melding om kontraktarealer som skal høstes dette
året og gjenleggsarealer av storfrøede grasarter, vedlagt
eiendomsspesifikasjon og kartskisse til vekstkontroll
Innmelding av kontraktarealer til vekstkontroll

Punkt 3 Innmelding og godkjenning av nye kontraktavlere og nye arealer hos etablerte
kontraktavlere, andre og tredje ledd skal lyde:
Innmeldingen skal inneholde:
a) Avlerens navn og adresse, gårdsnavn og alle eiendommer med gnr, bnr, kommune og fylke som
kontraktavleren driver.
b) Art og sort som skal dyrkes.
Hos nye kontraktavlere skal det i tillegg til vekstkontrollen, utføres en egen floghavrekontroll på
alle arealer vedkommende driver, også arealer utenom kontrakt. Det samme gjelder nye arealer
hos etablerte kontraktavlere.



Punkt 3 Innmelding og godkjenning av nye kontraktavlere og nye arealer hos etablerte
kontraktavlere, nåværende fjerde ledd, skal oppheves.

I vedlegg A7 Regler for gjennomføring av vekstkontroll og kontrolldyrking gjøres følgende endringer:


Punkt 1. Vekstkontroll andre ledd skal lyde:
Vekstkontrollen skal utføres på et tidspunkt der det er mulig å foreta kontroll av sortens ekthet,
renhet og av sjukdomssituasjonen, for korn og gras i tidsrommet mellom skyting og modning.
Vekstkontrollen bør avvikles så tidlig at det blir mulig å gjennomføre en annengangskontroll der
dette er nødvendig.



Punkt 2. Kontrolldyrking andre og tredje ledd skal lyde:
For jordbruksvekster skal Mattilsynet så ut prøver til kontrolldyrking av alle utsædspartier som
blir benyttet i kontraktavlen. Mattilsynet kan også om det synes hensiktsmessig, kontrolldyrke
utsædspartier av grønnsaker. Som en stikkprøvekontroll kan det sås ut prøver av andre partier av
sertifisert såvare.
Resultatet fra vekstkontrollen og kontrolldyrkingen skal meddeles innmelderne innen 15. august
for høstkorn og 15. september for vårkorn, andre jordbruksvekster og grønnsaker. Ved særlige
forhold kan Mattilsynet forlenge disse fristene.

I vedlegg A9 Klasser av såvare, gjøres følgende endringer:


Første linje skal lyde:
Klasser felles for såvare av alle vekstgrupper:



Tolvte ledd, teksten i kursiv «Klasse handelsfrø tunrapp, kvitsennep, sareptasennep og svartsennep»
skal lyde:
Klasse handelsfrø av esparsett, jordkløver, tunrapp, kvitsennep, sareptasennep og svartsennep:



Underoverskriften «Klasser i tillegg for hagebruksfrø» og påfølgende tre ledd sist i vedlegg A9 skal
lyde:
Klasser i tillegg for grønnsaksfrø:
Klasse sertifisert, (C):
Grønnsaksfrø som er avlet på klasse prebasis dersom sortseieren krever det eller er avlet på
klasse basis og som tilfredsstiller de kvalitetskravene som er fastsatt for klasse sertifisert.
Frø av bevaringsverdige sorter av grønnsaker som er avlet på utsæd produsert i henhold til en
nærmere definert praksis for vedlikehold av sorten og som tilfredsstiller kvalitetskravene til klasse
sertifisert.
Klasse standard, (St):
Grønnsaksfrø som tilfredsstiller de kvalitetskravene som er fastsatt for klasse standard.

I Vedlegg A10 Pakningstyper og pakningsstørrelser, gjøres følgende endringer:


Underoverskriften Småpakninger – hagebruksfrø skal lyde:
Småpakninger – grønnsaksfrø



Underoverskriften Porsjonspakninger og de to påfølgende leddene sist i vedlegg A10 oppheves.

I vedlegg B1 – Krav til kvalitet (§13, §19) gjøres følgende endringer i Del 1 - Norske kvalitetskrav:


Tabellen i punkt 3 skal se slik ut:
3. Antall kjerner av andre kornarter, andre plantearter enn korn og ugrasfrø pr. kg
Kornart

Klasse

Krav, antall

Alle unntatt
mais

P og B

maks. 2 kjerner av annen kornart
maks. 3 kjerner av andre arter enn korn
maks. 2 kjerner av Elytrigia repens (kveke)
maks. 2 kjerner av Raphanus raphanistrum (åkerreddik/villreddik)
maks. 2 kjerner av Agrostemma githago (klinte)

Alle unntatt
mais

C1 og
C2

maks. 6 kjerner av annen kornart
maks. 5 kjerner av andre arter enn korn
maks. 2 kjerner av Elytrigia repens (kveke)

Alle unntatt
mais

D

maks 14 kjerner av annen kornart
maks 5 kjerner av andre arter enn korn
maks. 2 kjerner av Elytrigia repens (kveke)

Mais

Alle

0 kjerner av andre arter



Tabellen i punkt 4 skal se slik ut:

4. Antall frø av Avena fatua (floghavre), Avena sterilis, Echinochloa crus-galli (hønsehirse) og
Lolium temulentum (svimling) pr. kg
Kornart

Klasse

Krav, antall

Alle

Alle

0

Vedlegg B3 Krav til leierenserier, oppheves.

Vedlegg C Vedlegg om jordbruksfrø, overskriften skal lyde:
C Vedlegg om såvare av fôrvekster, gras til grøntanlegg, bete, olje- og fiberplanter

I vedlegg C1 Krav til kvalitet (§ 13) gjøres følgende endringer:


Under punkt I – Fôrvekster og gras til grøntanlegg, punkt A Klasse sertifisert, erstattes
någjeldende tabell 1a og 1b som ligger som PDF’er i vedlegget med en ny tabell 1a og 1b.

Høringsutkast
Tabell 1a - Klasse sertifisert.pdf

Høringsutkast
Tabell 1b - Klasse sertfisert belgvekster og andre fôrvekster.pdf



Under punkt I – Fôrvekster og gras til grøntanlegg, punkt A Klasse sertifisert, etter tabell 1b,
under overskriften «Merknader til kravene for klasse sertifisert frø av belgvekster og andre arter
av fôrvekster», gjøres følgende endringer i bokstav e) og i bokstav f): «kolonne 11» endres til
«kolonne 12».



Punkt I – Fôrvekster og gras til grøntanlegg, punkt A Klasse sertifisert, etter tabell 1a, under
overskriften «Merknader til kravene for klasse sertifisert frø grasfrø», skal bokstav b. lyde:
b. Ett frø av Cuscuta spp. i prøven regnes ikke som urenhet dersom en ny prøve av samme
størrelse finnes fri for fra av Cuscuta spp. For andre enn timotei-artene (Phleum) behøver en
ikke å undersøke for frø av Cuscuta spp. med mindre en har mistanke om at kravene ikke er
tilfredsstilt.



Punkt I – Fôrvekster og gras til grøntanlegg, punkt A Klasse sertifisert, etter tabell 1b, under
overskriften «Merknader til kravene for klasse sertifisert frø av belgvekster og andre arter av
fôrvekster», skal bokstav e. lyde:
e. Ett frø av Cuscuta spp. regnes ikke som en urenhet i fôrmargkål dersom en ny prøve av
størrelse som angitt i kolonne 11 er fri for Cuscuta spp.

For frø av strekbelg, tiriltunge, luserne og kløver regnes ikke forekomst av ett frø av
Cuscuta spp. som urenhet dersom en ny prøve på dobbel mengde av det som er oppgitt i
kolonne 11 finnes fri for Cuscuta spp.
Undersøkelse for frø av Cuscuta spp. i frøpartier av lupiner, åkerert, vikker, fôrmargkål
og fôrreddik er ikke nødvendig med mindre det er grunn til å anta at kravet ikke er
tilfredsstilt.


Under punkt I – Fôrvekster og gras til grøntanlegg, punkt B Klasse prebasis og basis, tredje
avsnitt, nr. 2 og nr. 3 endres «kolonne 11» til «kolonne 12»



Under punkt I – Fôrvekster og gras til grøntanlegg, punkt B Klasse prebasis og basis, skal
overskriften på «Tabell 2. Klassene prebasis og basis» lyde:
Tabell 2. Klassene prebasis og basis
Høyeste tillatte antall frø pr. prøve av Rumex (syre), Elytrigia repens (kveke) og Alopecurus
myosuroides (åkerreverumpe). (Prøvestørrelse i gram iht. kolonne 12 i tab. 1a og 1b.)



Under punkt I – Fôrvekster og gras til grøntanlegg, punkt C Klasse handelsfrø, skal første
punktum lyde:
Såvare av klasse handelsfrø skal være tilstrekkelig artsekte og oppfylle kvalitetskravene
i vedlegg C1 I A punkt 2 og 3 med følgende endringer:



Under punkt III – Olje- og fiberplanter, punkt A Klassene prebasis, basis og sertifisert erstattes
någjeldende tabell 4 som ligger som PDF i vedlegget med en ny tabell 4.

Høringsutkast
Tabell 4 Olje- og fiberplanter.pdf

 Punkt III – Olje- og fiberplanter, A Klassene prebasis, basis og sertifisert, punkt 3, i merknadene
etter tabell 4, skal bokstav e. lyde:
e. Undersøkelse for frø av Cuscuta spp. skal bare gjennomføres når det er grunn til å tro at
kravene ikke er tilfredsstilt.
Ett frø av Cuscuta spp. i prøvene av kål-artene, karve, fiber- og oljelin, opiumsvalmue og
kvitsennep regnes ikke som urenhet dersom en ny prøve finnes fri for frø av Cuscuta spp.


Under punkt III – Olje- og fiberplanter, punkt A Klassene prebasis, basis og sertifisert, nr. 3,
etter tabell 4, under overskriften «Merknader til kravene for klasse prebasis, basis og sertifisert
av olje- og fiberplanter», skal bokstav b, c og e lyde:
b. De kravene som det vises til i kolonnene 4-12 og underpunktene c-e nedenfor gjelder for
analyse av den vektmengde som er oppgitt i kolonne 13.
c. Det maksimale innholdet av frø fastsatt i kolonne 4 omfatter også frø av de artene som er
nevnt under kolonnene 5-12 i tabellen.

e. Undersøkelse for frø av Cuscuta spp. skal bare gjennomføres når det er grunn til å tro at
kravene ikke er tilfredsstilt.
Ett frø av Cuscuta spp. i prøvene av kål-artene, karve, fiber- og oljelin, opiumsvalmue og
kvitsennep regnes ikke som urenhet dersom en ny prøve finnes fri for frø av Cuscuta spp.


Punkt III – Olje- og fiberplanter, punkt B Klasse handelsfrø, skal lyde:
Klasse handelsfrø av kvitsennep, sareptasennep og svartsennep skal være tilstrekkelig
artsekte og oppfylle kvalitetskravene i vedlegg C1 III a punkt 2 og 3.

I vedlegg C2 gjøres følgende endringer


Overskriften til vedlegg C2 – Krav til merking av partier og pakninger (§ 17, § 18, § 20, § 32)
skal lyde:
C2 – Krav til merking av partier og pakninger (§ 17, § 18, § 20)



Overskriften til vedlegg C2 – Krav til merking av partier og pakninger, del 1 skal lyde:
Del 1 – Merking av partier og pakninger, unntatt småpakninger. Opplysninger på den offisielle
merkingen:



Overskriften til vedlegg C2 – Krav til merking av partier og pakninger, del 2 skal lyde:
Del 2 – Merking av småpakninger (varedeklarasjon)



Vedlegg C2 – Krav til merking av partier og pakninger, del 2, bokstav d Porsjonspakninger
oppheves.

I vedlegg C4 – Vilkår for omsetning av naturfrøblandinger (§21), gjøres følgende endringer:




Punkt 1, bokstav f skal lyde:
Blandingen skal ikke inneholde frø av Avena fatua L, Avena sterilis, Cuscuta spp. og Echinochloa
crus-galli.
Punkt 2, bokstav f skal lyde:
Blandingen skal ikke inneholde frø av Avena fatua L, Avena sterilis, Cuscuta spp. og
Echinochloa crus-galli.

Overskriften for vedlegg D skal lyde:
D Vedlegg om grønnsaksfrø
I vedlegg D1 – Krav til kvalitet (§13), punkt I – Krav til frøet, gjøres følgende endringer:


Følgende linje legges til i tabellen under nr. 3, etter Beta vulgaris L og før Brassica oleracea L.

Brassica napus L. (Kålrot)

80

98

1,0 (0,5 av en enkelt art)

200
100 til antallsanalysen



Linjen i tabellen under nr. 3 etter Brassica rapa L. (Kinakål) og før Cichorium endivia L.
(Endivie), teksten i første kolonne skal lyde:
Capsicum annuum L. (Paprika/Chilipepper)



De seks siste linjene i tabellen under nr. 3 strykes. Dette er linjene om følgende arter:
 Andre arter av grønnsaker
 Arter av bær
 Arter av frukt
 Arter av grøntanleggsplanter
 Arter av krydderplanter
 Arter av prydplanter.



Etter tabellen, under Ytterligere krav legges det til et nytt nr. 6 som skal lyde:
6. Såvaren skal ikke inneholde frø av Avena fatua L (floghavre) og norskprodusert såvare skal
heller ikke inneholde Echinochloa crus-galli (hønsehirse).

I vedlegg D2 – Krav til merking av partier og pakninger, gjøres følgende endringer:


Overskriftene til vedlegg D2, Del 1 og Del 2 med underoverskrifter a og b skal lyde:
D2 – Krav til merking av partier og pakninger med grønnsaksfrø (§17, § 18, § 20)
Del 1 Offisiell merking (§ 17)
a. Klasse prebasis, basis og sertifisert unntatt småpakninger
b. Ikke endelig sertifisert frø

Del 2 Varedeklarasjon (§18)
Småpakninger med såvare av klasse sertifisert og klasse standard


Del 2 bokstav a, nr. 2 skal lyde:
2. Såvareforretning



Del 2 bokstav b skal oppheves.



Del 3 Merkelappens farge og størrelse, underoverskriften over tabellen skal lyde:
Offisiell merkelapp og varedeklarasjon klasse standard



Del 4 bokstav a. overskriften skal lyde:
a. Merking av grønnsaksfrø til vitenskapelig formål eller foredlingsformål



Del 4 bokstav c. overskriften skal lyde:
c. Merking av grønnsaksfrø til oppformering

Utkast til forskrift om endring i forskrift om floghavre
Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet xx.xx 2019 med hjemmel i lov 19. desember
2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 18, jf. delegeringsvedtak 19.
desember 2003 nr. 1790.

§ 11 skal lyde:
§ 11. Krav til leierenserier for såvarer og anlegg som mottar korn, erter eller frø
Avrens og avfall fra leierenserier for såvarer og anlegg som mottar korn, erter eller frø, skal
destrueres slik at spireevnen i mulig floghavre ødelegges, eller deponeres på en slik måte at
floghavre ikke kan spres.
Maskiner og annet utstyr skal rengjøres etter leierensing av korn, oljevekster, bladfaks,
engsvingel, strandsvingel, raigras og raisvingel før arbeidet med vare fra annen produsent
påbegynnes.

