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3 GROVFÔR, KORN, OLJEFRØ,     
 ERTER OG FRØDYRKING
 Sjekkliste med veiledning



2 3 - Grovfôr, korn, oljefrø, erter og frødyrking

Sjekklistespørsmål hvor det kreves skriftlig dokumentasjon er markert med oransje bakgrunnsfarge.

* IA = ikke aktuelt
 

De fleste kravene som gjelder produksjon av grovfôr, korn, oljefrø, erter og frødyrking ligger i sjekkliste 1 
Generelle krav til gården. Dette gjelder blant annet krav til gjødsling og bruk av plantevernmidler.

Det er et krav at det ikke skal benyttes genmodifisert plantemateriale. Norske såfrøleverandører er  
ansvarlige for at dette kravet følges. Kravet bygger på en omforent holdning i norsk landbruk om ikke å 
benytte genmodifiserte organismer.

Det er innført pristrekk på havre som inneholder mykotoksinet deoksynivalenol (DON), og tilsvarende for 
mathvete hvor for høye nivåer innebærer nedklassifisering til fôrhvete. Det er vanskelig å gi generelle 
dyrkingsråd for hva en skal gjøre for å unngå mykotoksiner, men NIBIO har laget en dyrkingsveileder som 
gir gode råd for hvordan man skal redusere risiko for mykotoksindannelse i korn, les mer på nettsidene til 
NIBIO (nibio.no) eller Mattilsynet (mattilsynet.no).

Ved bruk av egetprodusert korn til fôr, er det viktig å vurdere om kornet kan inneholde mykotoksiner. Ved 
mistanke om dette skal det gjennomføres analyser. Ferdige fôrblandinger skal ikke inneholde mykotoksiner 
utover Mattilsynets anbefalte grenseverdier. 

3.1 SÅING

3.1.1
Er art, sort og partinummer for innkjøpt såvare, eller bruk av egen såvare registrert?

For innkjøpt såvare skal art, sort og partinummer dokumenteres. Regnskapsbilag hvor partinummer og sort 
er påført er tilstrekkelig dokumentasjon. Dette dokumenterer hva som er sådd ved eventuelle  
reklamasjoner. Ved bruk av egen såvare er det tilstrekkelig med dokumentasjon av art og sort. Dette er 
dokumentasjon ved sortsavhengig betaling.

Kravet gjelder ikke gamle kulturbeiter.

3.2 KONSERVERING OG LAGRING AV GROVFÔR 

3.2.1 
Lagres grovfôret slik at det ikke blir forurenset?

Fôret er en del av den totale matkjeden, og dårlig fôr kan forurense produktene. God oversikt over  
grovfôrproduksjonen bidrar til god fôrkvalitet. Dette har både med dyreetikk og mattrygghet å gjøre.

3.2.2 
Dokumenteres type og mengde ensileringsmiddel for de ulike fôrpartiene?
 
Ensileringsmidler er kjemikalier som skal dokumenteres. Oversikt over dette er også viktig for en vurdering 
av oppnådd fôrkvalitet.

Lover og forskrifter:
 - Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 
 - Forskrift om fôrhygiene (fôrhygieneforskriften)
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   Ja    Nei    IA*
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3.3 PRODUKSJON, KONSERVERING, TØRKING, LAGRING OG TRANSPORTERING AV KORN,  
        OLJEFRØ, ERTER OG FRØ

3.3.1 
Blir tørkeutstyr og lager rengjort minst en gang i året?

Tørkeutstyr og lager skal rengjøres minst én gang i året for å sikre at kornet ikke forurenses og forringes i 
lagringsperioden.

3.3.2 
Er det tilfredsstillende lagringsforhold og gjennomføres det tiltak som bidrar til at korn på lager ikke blir 
forurenset?

På lagringsplassen skal det ikke oppbevares produkter som kan forurense kornet, f.eks. gjødsel, plantevern-
midler, kjemikalier eller lignende. Det er også viktig å skjerme kornet så langt det er mulig mot forurensing 
fra mus, rotter, katter, fugler og andre skadegjørere.

3.3.3 
Er det rutiner for tørking og rullering av lagringskorn, slik at sopp- og muggdannelse ved lagring blir 
forhindret?

Det er viktig å tørke, rullere og kjøle korn/frø til lagerfast vare (korn 15 % og oljefrø 8 %), slik at kvaliteten 
ikke blir forringet ved lagring. Sopp og muggdannelse er de vanligste årsakene til kvalitetsforringelse og god 
tørking er det beste tiltaket mot dette. Sopp, mugg og giftstoffer som disse produserer, kan være skadelige 
og farlige for folk og dyr.

3.3.4 
Kontrolleres korn på lager jevnlig gjennom lagringssesongen?

Korn som lagres må kontrolleres og følges opp jevnlig gjennom lukt- og temperaturovervåking.  
Temperaturøkning i lagersiloene tilsier tiltak som tørking/rullering for å unngå uheldige konsekvenser for 
kornet som salgsvare.

3.3.5 
Rengjøres transportutstyr, og blir korn, frø og erter tildekket ved transport?

Transportutstyr skal være rengjort. Korn, erter og frø skal være tildekket under transport for å hindre at det 
blir forurenset, og at det blir spredt floghavre.

3.3.6 
Sørges det for at beiset såvare ikke forurenser mat-/fôrkorn og at det er utilgjengelig for husdyr?
 
Det er forbudt å omsette beiset korn som mat eller fôr. Beiset korn skal lagres utilgjengelig for dyr.

3.3.7 
Gjennomføres det agronomiske dyrkingstiltak som reduserer soppsmitten på kornet? 
 
Med agronomiske tiltak menes her: Vekstskifte, jordarbeiding, plantevern og generelt gode vekstbetingelser 
for kornet.

For mer informasjon se NIBIO sin Dyrkingsveileder mykotoksiner i korn.

Lover og forskrifter:
 - Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven)
 - Forskrift om næringsmiddelhygiene (næringsmiddelhygieneforskriften)
 - Forskrift om floghavre
 - Forskrift om fôrhygiene (fôrhygieneforskriften)

   Ja    Nei    IA
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