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Økologisk såvare/
formeringsmateriale
hva menes med
økologisk formeringsmateriale?

tolkning

reglene sier

Frø, settepotet og vegetativt formeringsmateriale
Det har blitt opprettet en database med oversikt over
tilgjengelig økologisk såvare og settepotet. Databasen
finnes på www.okofro.no. Her er det en oversikt over
hvilke sorter som kan skaffes, og hvor disse kan skaffes
fra. Her finnes det også en liste med kontaktinformasjon
til produsenter av andre typer vegetativt formeringsmateriale, f.eks. frukttrær, bær og småplanter av urter.

Godkjent økologisk formeringsmateriale (såvare,
settepoteter og annet vegetativt formert plantemateriale) skal benyttes. Hvis ikke dette er tilgjengelig, må
produsenten før såing få innvilget en tillatelse gjennom
økofrødatabasen til bruk av konvensjonelt ubeiset
materiale.

Dersom økologisk formeringsmateriale av ønsket sort
ikke er å få tak i, kan ubeiset konvensjonell vare brukes.
Det må da søkes om tillatelse til å bruke konvensjonell
vare. Tillatelse til å bruke ubeiset konvensjonell vare
kan gis i følgende situasjoner, og må innvilges før såing:

Med økologisk så- og formeringsmateriale menes så- og
formeringsmateriale som stammer fra økologiske planter. Det betyr at økologisk såkorn er dyrket av økologiske
morplanter. Det samme gjelder flerårige vekster. De skal
være «avkom» av økologiske planter.

a) Hvis ingen sorter av ønsket art er oppført som
tilgjengelige på landsbasis. Eller hvis ingen av de opp
førte sortene kan leveres i den aktuelle landsdelen
b) Hvis produsenten ønsker å bruke en annen sort
enn de som er oppført i databasen, og det kan godt
gjøres at de sortene som er oppført ikke kan brukes til
ønsket formål (f.eks. grunnet tidlighet, klimatilpasninger o.l., eller ved kontraktproduksjon med krav
om en bestemt sort)
c) Hvis en bestemt sort ønskes brukt til forskningseller undervisningsformål, eller er en bevaringsverdig
sort
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nyttige lenker/henvisninger
Debios hjemmeside. Her finner du regelverk og veiledere, samt kontaktinformasjon – www.debio.no
Norsk Landbruksrådgivnings hjemmeside – www.nlr.no
Oversikt over tilgjengelig økologisk frø, og skjema for å søke om tillatelse til bruk av
konvensjonell såvare finner du på www.okofro.no
Det finnes noen spesielle regler som gjelder ved frøavl og kontraktdyrking. Disse spesialtilfellene finnes i
Mattilsynets regelverksveileder for økologisk landbruksproduksjon – https://goo.gl/Kk1bOv
Såvarefirmaene gir også ut frøkataloger med oversikt over økologisk såvare.
Se din driftsmiddelleverandør, Felleskjøpet, Norgesfôr, LOG, osv.

Sist oppdatert 18.05.2017

Serien er utarbeidet i samarbeid mellom Norsk Landbruksrådgiving, Mattilsynet og Debio. Serien er ment som en enkel måte å formidle teksten i
Forskrift om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter, akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr (økologiforskriften).
Kortversjonen er ikke et juridisk dokument som kan brukes som grunnlag for sertifisering, eller ved eventuelle tvister omkring regelforståelse.
Ved eventuell uoverensstemmelse mellom kortversjonen og forskriften med forordning, er det forskriftsteksten som gjelder.

