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Svar

Spørsmål som krever dokumentasjon vises med symbolet

De fleste kravene som gjelder frødyrking og produksjon av grovfôr, korn, olje- og
belgvekster, finner du i sjekkliste 1 Generelle krav til gården. Dette gjelder blant annet krav
til gjødsling og bruk av plantevernmidler.

15.1 SÅING
15.1.1 Har du registrert art, sort og partinummer for innkjøpt såvare du har kjøpt, og
art og sort for såvare du har dyrket selv?
For innkjøpt såvare skal du dokumentere art, sort og partinummer. Som dokumentasjon kan
du for eksempel bruke regnskapsbilag der partinummeret og sorten er påført. Dette
dokumenterer hva du har sådd hvis du skal reklamere på en såvareleveranse.
Hvis du bruker egen såvare, trenger du bare å dokumentere art og sort. Dette er
dokumentasjon du trenger for å motta sortsavhengig betaling.
§ Krav

Forskrift om såvarer

Lovkrav

15.2 GROVFÔR
15.2.1 Lagrer du 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.
§ Krav

Forskrift om fôrhygiene

Lovkrav

15.2.2 Dokumenterer du type og mengde ensileringsmiddel for de ulike
fôrpartiene?
Ensileringsmiddel er kjemikalier som skal dokumenters. Oversikt over dette er også viktig
for ei vurdering av oppnådd fôrkvalitet.

15.3 KORN, FRØ, OLJE- OG BELGVEKSTER
15.3.1 Sørger du 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.
§ Krav

Forskrift om fôrhygiene
Kornbransjens krav til råvareleverandører

Lovkrav
Informasjon

15.3.2
Rengjør du transportutstyr, og dekker du til korn, frø, olje- og belgvekster under
transport?
Rengjør alltid transportutstyret, og sørg for at korn, frø, olje- og belgvekster er tildekket under
transport. Dette er viktig både for å forhindre at varene blir forurenset, og for å unngå å spre
floghavre.
§ Krav

Forskrift om fôrhygiene
Floghavreforskrift

Lovkrav
Lovkrav
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Kornbransjens krav til råvareleverandører

Svar

Informasjon
Ja

15.3.3 Rengjør du tørkeutstyr og lager minst én gang i året?
Du skal rengjøre tørkeutstyr og lager minst én gang i året for å sikre at kornet ikke
forurenses og forringes under lagring.
§ Krav

Forskrift om fôrhygiene
Floghavreforskrift
Kornbransjens krav til råvareleverandører

Lovkrav
Lovkrav
Informasjon

15.3.4 Har du tilfredsstillende lagringsforhold, og gjennomfører du tiltak som bidrar
til at korn på lager ikke blir forurenset?
Ikke oppbevar produkter som kan forurense kornet på tørkeplassen, for eksempel gjødsel,
plantevernmidler eller kjemikalier. Det er også viktig å skjerme kornet så godt som mulig
mot forurensing fra mus, rotter, katter, fugler og andre skadegjørere.
§ Krav

Forskrift om fôrhygiene
Informasjon fra kornbransjen

Lovkrav
Informasjon

15.3.5 Har du rutiner for å tørke og rullere korn og frø for å forhindre sopp- og
muggdannelse under lagring?
Det er viktig å tørke, rullere og kjøle korn og frø til lagerfast vare, slik at ikke kvaliteten blir
forringet under lagring. Lagerfast korn og frø inneholder maks hhv. 15 prosent og 8 prosent
vann.
Sopp- og muggdannelse er de vanligste årsakene til kvalitetsforringelse, og god tørking er
det beste tiltaket mot dette. Sopp, mugg og giftstoffene som disse produserer, kan være
skadelige og farlige for folk og dyr.
§ Krav

Forskrift om fôrhygiene
Kornbransjens krav til råvareleverandører
Mattilsynet- Anbefalte grenseverdier for sopp og mykotoksiner i
fôrvarer

Lovkrav
Informasjon
Informasjon

15.3.6 Kontrollerer du korn på lager jevnlig gjennom lagringssesongen?
Korn du lagrer, må kontrolleres jevnlig. Du bør overvåke både lukt og temperatur. Hvis
temperaturen i lagersiloene øker, bør du iverksette tiltak som å tørke og rullere kornet for å
unngå at det taper seg med kvalitetstrekk på oppgjør eller i verste fall ikke kan brukes som
salgsvare.
§ Krav

Forskrift om fôrhygiene
Kornbransjens krav til råvareleverandører

Lovkrav
Informasjon
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