
 

Pilotprosjekt 
 

Vedlegg VI:  
Blomster, prydvekster, busker og trær 
 
Piloten gjelder for blomster, prydvekster, busker og trær. Dersom ikke annet er 
spesifisert gjelder kravsettet for Nyt Norge. Pilotperioden gjelder i 2020 og 2021.  
 
Krav til blomster, prydvekster, busker og trær for merking med Nyt Norge: 
1) Norsk opprinnelse definert ut fra plantemateriale og veksttid, utvikling biomasse og 
eller verdiskapning i Norge (se egen tabell med beskrivelse) 
2) Pakking / emballering i Norge 
3) Etablert KSL på gartneriet (sjekkliste 2 og 13) 
 
4) Følge spesifikke regler for dobbeltmerking 
 
Type 
plantemateriale 

Krav til plantemateriale og veksttid  

Frø Norsk eller import, hele veksttiden må være i Norge 
 

Løk / knoller Norsk eller import, hele veksttiden fra tørr løk/knoll må være i 
Norge og minimum 1 vekstsesong 

Stiklinger / ungplanter Norsk eller import, min. 75% av veksttiden må være i Norge / 
min. 1 vekstsesong* i Norge 
 

Stauder Norsk eller import, minimum 1 år veksttid i Norge** 
 

Busker Norsk eller import, minimum 1 år veksttid i Norge ** 
 

Trær Norsk eller import, min. 3 vekstsesonger i Norge ** 
 

 
*Definisjon på 1 vekstsesong: minimum 10 uker (avhenger av type plante)  
*Ihht Norsk Standard NS 4400 for planteskolevarer 
 
Presiseringer til tabellen: 
1) Hortensia og andre ungplanter som tas inn i Norge uten synlig biomasse utover tørre 
kvister, og som trenger 1 vekstsesong for å bli en salgbar plante, defineres som norsk for 
merking (75% utvikling biomasse og minimum 75% verdiskapning i Norge) 
 
2) Tulipaner og andre snittblomster der hele den salgbare biomassen er produsert i 
Norge, vurderes som norsk (75% utvikling biomasse og minimum 75% verdiskapning i 
Norge) 
 
3) Løkblomster i potte vurderes enkeltvis. Plante må være importert som tørr løk og 
plantens vesentlige verdiskapning må ha funnet sted i Norge for at den skal kunne 
defineres som norsk (75% utvikling i biomasse og minimum 75% verdiskapning i Norge).  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Virksomheter som ønsker å ta i bruk Nyt Norge på blomster, prydvekster, 
busker og trær: 

• Søke virksomhetsgodkjenning gjennom Nyt Norges saksbehandlingssystem 
• Melde inn produkter, som ønskes merket, til forhåndsgodkjenning hos Matmerk 

gjennom saksbehandlingssystemet 
• Melde ut produkter hvor merkingen fjernes fra godkjente produkter gjennom 

saksbehandlingssystemet.  
 
Spesifikke regler for dobbeltmerking: 
Nyt Norge skal ikke brukes i kombinasjon med Fairtrade-merking da dette gir svært 
motstridende signaler om opprinnelse til forbruker.  
 
Krav til bruk av merket: 

• Merket plasseres godt synlig på godkjent produkt. 
 
Merkebrukeravgift: se satser og prinsipper side 7 i kravsettet for Nyt Norge 
 

• Beregning av fast avgift: virksomhetens totale omsetning av blomster, 
prydvekster, busker og trær legges til grunn for beregning av den faste avgiften 
(for kjeder legges omsetningen av egne merkevarer til grunn)  

• Beregning av omsetningsbasert avgift: Omsetningen av merkede vekster 
legges til grunn for beregning av avgiften.  


