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HØRING AV UTKAST TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM BESKYTTELSE AV 
PRODUKTBETEGNELSEN TELEMARKSMORELLER SOM GEOGRAFISK BETEGNELSE  
  
På vegne av Mattilsynet sender Matmerk med dette utkast til endring av forskrift 14.12.2015 nr 1863 ut 
på høring, jf lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 37. 
  
Anmodning om endring av forskrift for beskyttelse av Telemarksmoreller ble framsatt av rettmessig 
bruker i e-post mottatt 24. august 2018. Etter en grundig gjennomgang av gjeldende forskrift, har 
rettmessig bruker funnet at det bør gjøres noen justeringer for å bringe forskriften mer i tråd med 
gjeldende praksis samt at det blir mulig å bruke et navn som tas i bruk av grossist- og omsetningsledd.  
  
I henhold til forskrift 5. juni 2002 nr 698 § 16 om beskyttelse av opprinnelsesbetegnelser, geografiske 
betegnelser og betegnelser for tradisjonelt særpreg på næringsmidler (forskrift om beskyttede 
betegnelser) kan rettmessig bruker søke om å foreta endringer i en vedtatt produktforskrift. 
  
  
Endringer i forskriften 
  
Tittel 
Tittelen på forskriften endres til Forskrift om beskyttelse av Telemarksmoreller /Moreller fra 
Telemark som geografisk betegnelse, se nedenfor.  
  
  
§ 1 Beskyttet produktbetegnelse  
Det beskyttede produktnavnet utvides til også å omfatte «Moreller fra Telemark».  
  
Det beskyttede navnet Telemarksmoreller er i praksis en hindring for å få morellene ut på markedet. 
Betegnelsen Moreller fra Telemark er en tilpasning til produktspesifikasjonene som brukes i grossist- og 
omsetningsledd og dermed nødvendig for å få produktet ut i butikk. En utvidelse av produktnavnet til 
også å omfatte Moreller fra Telemark vil være i tråd med merkeordningens formål om økt verdiskaping.   
 
Produktnavnet Moreller fra Telemark har blitt brukt over lang tid og er innarbeidet hos forbruker.  
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En utvidelse av det beskyttede navnet til også å omfatte Moreller fra Telemark medfører ingen endring i 
andre produsenters muligheter til å bruke dette som produktnavn eller i markedsføringen av sine 
moreller. Produktnavnet Moreller fra Telemark vil, for andre enn de rettmessige brukerne av 
Telemarksmoreller, være i strid med det vernet Telemarksmoreller allerede har i forskrift om beskyttede 
betegnelser § 10. I henhold til forskriftens § 10 omfatter vernet enhver kopiering, etterligning eller 
antydning av et beskyttet produktnavn. Moreller fra Telemark eller en annen kombinasjon av “moreller” 
og “Telemark” vil være en ulovlig etterligning av eller en antydning til det allerede beskyttede navnet 
Telemarksmoreller. 
 
Det er kun en fruktprodusent som ikke er med i Telefrukt Produsentlag SA/leverandør til Telefrukt AS. 
Ved å melde seg inn i produsentlaget kan vedkommende bruke både Telemarksmoreller og Moreller fra 
Telemark. Alternativt er det mulig å søke Mattilsynet om å bli rettmessig bruker av det beskyttede 
navnet Telemarksmoreller/Moreller fra Telemark, jf. Forskrift om beskyttede betegnelser § 22.    
 
Praksis fra EU viser at bruk av to eller flere betegnelser ikke er uvanlig, og brukes når betegnelsen til 
produktet er kjent under flere navn eller dersom de har ulike skrivemåter på ulike språk/dialekter som er 
brukt i det aktuelle geografiske området. I og med at vi i Norge skal følge EU sin praktisering av 
regelverket for beskyttede betegnelser, vil dette også være mulig i Norge.  
  
Utvidelsen gjør det valgfritt hvilken av de to produktnavnene man vil bruke.  
  
I hele produktforskriften endres produktnavnet Telemarksmoreller til 
Telemarksmoreller / Moreller fra Telemark.  
  
  
§ 3 nr 1 Produktbeskrivelse 
Morellsorter 
I § 3 nr 1 er navnet Telemarksmoreller begrenset til bruk av spesifikke angitte sorter.  
I tabell 1 er det angitt krav til størrelse og oppløst tørrstoff.  
  
Produktforskriften endres til også å omfatte «andre sorter» med krav til størrelse og oppløst tørrstoff. I 
tillegg blir det et fargekrav for alle morellsorter. 
  
Det skjer en kontinuerlig utvikling av nye sorter som kan ha dyrkingsverdi i Telemark. 
Forbrukerpreferansene endrer seg over tid og det er viktig å kunne tilby nye sorter eller sorter som det 
dyrkes lite av i dag og som har en attraktiv produktkvalitet for forbruker.  
  
Det er grundig dokumentert at Telemark har svært gunstige dyrkingsforhold. Det er vil derfor foreligge en 
tilknytning mellom morellenes særegne kvalitet og egenskaper og den geografiske opprinnelsen, 
uavhengig av morellsort.  
  
Morellene skal være sortstypisk utviklet før høsting med velutviklet farge, størrelse og oppløst tørrstoff. 
Kravet til farge skal sikre at kundene får en modningsgrad som gir smakfulle og holdbare moreller i 
butikk. Endringene for øvrig har liten betydning for kvaliteten og medfører ikke at morellene skal plukkes 
før de er høstemodne.   
 
  
Planting og dyrking 
Ordlyden i kravet til planting og dyrking forenkles.  
  
Gjeldende ordlyd er svært detaljert. Ny ordlyd tilpasses praktisk dyrkning uten at det går ut over 
kvaliteten på morellene. Det skjer en kontinuerlig utvikling i dyrkingspraksis og hensikten med 
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endringene er å fange opp litt ulik praksis hos dyrkerne, samtidig som den tar høyde for eventuelle 
framtidige endringer uten at man trenger å endre produktforskriften på nytt.  
  
  
Inntransport, kvalitetskontroll, lagring, sortering, pakking og uttransportering 
Fra minst 10 % av produsentene skal det av hver sort tas ut 100 moreller for visuell kontroll av ytre 
kvalitet. Fra de samme 100 fruktene økes antall moreller som skal analyseres fra 10 til 15.  
  
Økningen i antall analyser skal sikre en god produktkvalitet ut til forbruker som gir gjenkjøp i markedet. 
  
Matmerks vurdering 
I henhold til § 16 kan det søkes om endring av en produktforskrift ”dersom teknikk og vitenskap endres 
eller det reiser seg behov for å omdefinere et geografisk område”. Ut fra ordlyden kan det se ut som 
endringsmulighetene er begrenset til de områder som er oppgitt i bestemmelsen. 
Det norske regelverket skal i prinsippet være tilsvarende EUs regelverk på området. Når det gjelder 
endringer av en produktforskrift åpner EUs forordning (Council Regulation No 510/2006) og EUs praksis 
for andre endringer enn på områdene vitenskap, teknikk og geografisk område, bl.a. for endring av 
produksjonsmetode. Ved praktisering av det norske regelverket for beskyttelse av produktbetegnelser 
skal EUs praktisering følges, og det gjøres også på dette området. 
 
Matmerk vurderer at de foreslåtte endringer i forskrift om beskyttelse av Telemarksmoreller kan 
gjennomføres med hjemmel i § 16 i forskrift om beskyttede betegnelser. 
  
Konsekvenser av en eventuell endring i forskrift om beskyttelse av Telemarksmoreller 
Dersom endringene blir vedtatt må alle rettmessige brukere av produktbetegnelsen følge den nye 
produktforskriftens bestemmelser. 
  
 
Utkast til endring av produktforskrift 
Utkast til endring av forskrift for beskyttelse av Telemarksmoreller er gitt med hjemmel i § 16 i forskrift 
om beskyttede betegnelser. 
Høringsbrev m/høringsliste og utkast til endret produktforskrift er også lagt ut på internettsiden 
www.beskyttedebetegnelser.no 
  
Høringsfrist 
Frist for innsending av innsigelser mot at forskrift om beskyttelse av Telemarksmoreller er satt til 
15.06.2021. 

  
  
Med vennlig hilsen 
For Matmerk 
  
  
  
Nina Wærnes Hegdahl                                              Gunnhild Aastgård Kristianslund 
Fagsjef lokalmat/ Advokat                                         Seniorrådgivar             
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Vedlegg:         Høringsliste 
Utkast til endring av forskrift om beskyttelse av Telemarksmoreller som geografisk 
betegnelse 

  
  

Kopi:               Landbruks- og matdepartementet 
              Mattilsynet, Hovedkontoret 

            Nærings- og fiskeridepartementet 
 
 
 
 
 
 

  



5 av 11 

 

 
HØRINGSLISTE 
 
Forbrukerombudet 
Forbrukerådet 
Fylkesmannen i Aust-Agder, Landbruksavdelingen 
Fylkesmannen i Buskerud, Landbruksavdelingen 
Fylkesmannen i Hordaland, Landbruksavdelingen 
Fylkesmannen i Vestfold, Landbruksavdelingen 
Halvor A. Holtan, Gvarv 
HANEN Hardanger Fruktprodukt 
Innovasjon Norge 
Navet i Sør-Norge, Nofima 
Navet i Nord-Norge, Bioforsk Nord Holt 
Navet i Midt-Norge, Mære Landbruksskole 
Navet i Vest-Norge, Sogn jord- og hagebruksskule 
Navet i Øst-Norge, Nofima 
NHO Mat og Drikke 
NHO Mat og Landbruk 
NIBIO 
Norges Bondelag 
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Institutt for plantevitenskap 
Norsk Bygdekvinnelag 
Norsk Bonde- og Småbrukarlag 
Norsk Gartnerforbund 
Norsk Landbrukssamvirke 
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Utkast til forskrift om endring av forskrift om beskyttelse av Telemarksmoreller som geografisk betegnelse 
 
Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet (dato) med hjemmel i forskrift 5. juli 2002 nr. 698 om beskyttelse av 
opprinnelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og betegnelser for tradisjonelt særpreg på næringsmidler § 15 og lov 19. 
desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 30, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 
1790. 

I 
 
 

I forskrift 12. april 2016 nr. 369 om beskyttelse av  
Telemarksmoreller / Moreller fra Telemark som geografisk betegnelse gjøres disse endringene: 

 
 

Forskriftens tittel skal lyde:  
Forskrift om beskyttelse av Telemarksmoreller / Moreller fra Telemark som geografisk betegnelse. 

 
§ 3 skal lyde: 

§ 3 Vilkår for bruk av produktbetegnelse 

1.  Produktbeskrivelse 

Telemarksmoreller / Moreller fra Telemark er søtkirsebær (Prunus avium) dyrket i Telemark. 
 
Telemarksmoreller / Moreller fra Telemark er kjennetegnet ved en aromatisk, søt og frisk kirsebærsmak, 
og en fast og saftig konsistens.  

 

Telemarksmoreller / Moreller fra Telemark skal minimum tilfredsstille kriteriene som er gitt i Tabell 1 mht. 
størrelse og oppløst tørrstoff ved uttransport fra fruktlager. 
 

Telemarksmoreller / Moreller fra Telemark skal være velutviklede og sortstypiske, feilfrie og ikke ha 
skader etter insektangrep eller skjemmende merker. Fruktene skal ha stilk. Telemarksmoreller skal ikke 
være vokset etter høsting.  
 
Tabell 1: Produktkrav Telemarksmoreller / Moreller fra Telemark 

Sort Diameter (mm) Farge (Ctifl) (min – maks) Refraktometerverdi (%) 
Kordia 24 4-7 15 
Lapins 24 4-7 15 
Regina 24 4-7 15 
Sweetheart 24 4-7 15 
Ulster 24 4-7 15 
Van 24 4-7 15 
Andre sorter 24 4-7 15 

 
2. Geografisk område 
Telemarksmoreller / Moreller fra Telemark skal være dyrket i Telemark.  
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3.  Produksjonsmetode 
 

Planting og dyrking 
Telemarksmoreller / Moreller fra Telemark skal dyrkes etter moderne produksjonsmetoder. Morelltrærne 
skal plantes og formes på en måte som sikrer gode lysforhold i alle deler av trærne.  
 
Morelltrærne skal plantes på jord som er veldrenert, porøs, kalket og grunngjødslet før utplanting.   
 
Plantevern skal gjennomføres etter prinsippet om integrert plantevern. Det skal vannes etter behov, og 
kalkes og gjødsles planmessig. 
 
Telemarksmoreller / Moreller fra Telemark skal dyrkes i plasttuneller eller under tilsvarende 
plastdekkesystem. 
 
Høsting 
Telemarksmoreller / Moreller fra Telemark skal høstes og håndteres forsiktig for å unngå støtflekker og 
skader.  
 
Riktig høstetidspunkt skal fastsettes med bakgrunn i visuell vurdering av farge (fargeskjema), subjektiv 
vurdering av fasthet og smak og måling av oppløst tørrstoff. Om nødvendig skal trærne høstes i flere 
omganger for å sikre en jamn produktkvalitet. Høstetidspunkt vil være sortsavhengig. 

 
Inntransport, kvalitetskontroll, lagring, sortering, pakking og uttransportering 
Telemarksmoreller / Moreller fra Telemark skal være innregistrert på pakkeri og satt på kjølerom senest 6 
timer etter høsting. Alle vareparti skal vurderes visuelt ved mottak. Fra minst 10 % av produsentene skal 
det av hver sort,  tas ut 100 moreller for visuell kontroll av ytre kvalitet. Fra de samme 100 fruktene skal 
15 moreller analyseres for innhold av oppløst tørrstoff. Ved pakking/distribusjon skal det tas stikkprøver 
fra minst 5 vareparti av hver sort for å sikre samsvar med fastsatte krav til produktkvalitet.  

 
Telemarksmoreller /Moreller fra Telemark skal lagres ved -0,5 - 0,5 °C og 90-95 % relativ fuktighet. 
Lagringsdata skal loggføres.  
 
Telemarksmoreller / Moreller fra Telemark sorteres etter størrelse, og pakkes i forbrukerpakninger eller 
annen emballasje som sikrer sporbarhet gjennom verdikjeden.   
 
Telemarksmoreller / Moreller fra Telemark skal transporteres i termobil med elektronisk overvåking av 
temperatur. 

 
 
Vedlegg: Beskrivelse av produktets opprinnelse og tilknytning til det geografiske området 
 

I første ledd skal fylke endres til område.  
 
I fjerde ledd skal betegnelsen Telemarksmoreller endres til Telemarksmoreller/ Moreller fra Telemark.   
 

 

II 
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Endringene i punkt I ovenfor trer i kraft straks. 
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Utkast til forskrift om beskyttelse av Telemarksmoreller / Moreller fra Telemark som geografisk 
betegnelse 

 

Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet xx.xx.xxxx med hjemmel i forskrift 5. juli 2002 nr. 698 om beskyttelse av 

opprinnelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og betegnelser for tradisjonelt særpreg på næringsmidler § 15 og lov 19. 

desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 30, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 

1790. 

 

 

§ 1  Beskyttet produktbetegnelse 

Telemarksmoreller / Moreller fra Telemark 

 

§ 2 Rettmessig bruker 

Telefrukt AS og Telefrukt Produsentlag SA 

 

§ 3  Vilkår for bruk av produktbetegnelsen 

   1. Produktbeskrivelse 

Telemarksmoreller / Moreller fra Telemark er søtkirsebær (Prunus avium) dyrket i Telemark. 

 

Telemarksmoreller / Moreller fra Telemark er kjennetegnet ved en aromatisk, søt og frisk kirsebærsmak, 
og en fast og saftig konsistens.  

 

Telemarksmoreller / Moreller fra Telemark skal minimum tilfredsstille kriteriene som er gitt i Tabell 1 mht. 
størrelse og oppløst tørrstoff ved uttransport fra fruktlager. 
 

Telemarksmoreller / Moreller fra Telemark skal være velutviklede og sortstypiske, feilfrie og ikke ha 
skader etter insektangrep eller skjemmende merker. Fruktene skal ha stilk. Telemarksmoreller skal ikke 
være vokset etter høsting.  

 

Tabell 1: Produktkrav Telemarksmoreller / Moreller fra Telemark 

Sort Diameter (mm) Farge (Ctifl) (min – maks) Refraktometerverdi (%) 
Kordia 24 4-7 15 
Lapins 24 4-7 15 
Regina 24 4-7 15 
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Sweetheart 24 4-7 15 
Ulster 24 4-7 15 
Van 24 4-7 15 
Andre sorter 24 4-7 15 

 

   2. Geografisk område 

Telemarksmoreller / Moreller fra Telemark skal være dyrket i Telemark.  

 

   3. Produksjonsmetode 

Planting og dyrking 

Telemarksmoreller / Moreller fra Telemark skal dyrkes etter moderne produksjonsmetoder. Morelltrærne 
skal plantes og formes på en måte som sikrer gode lysforhold i alle deler av trærne.  

 

Morelltrærne skal plantes på jord som er veldrenert, porøs, kalket og grunngjødslet før utplanting.   

 

Plantevern skal gjennomføres etter prinsippet om integrert plantevern. Det skal vannes etter behov, og 
kalkes og gjødsles planmessig. 
 

Telemarksmoreller / Moreller fra Telemark skal dyrkes i plasttuneller eller under tilsvarende 
plastdekkesystem. 

 

Høsting 

Telemarksmoreller / Moreller fra Telemark skal høstes og håndteres forsiktig for å unngå støtflekker og 
skader.  

 

Riktig høstetidspunkt skal fastsettes med bakgrunn i visuell vurdering av farge (fargeskjema), subjektiv 
vurdering av fasthet og smak og måling av oppløst tørrstoff. Om nødvendig skal trærne høstes i flere 
omganger for å sikre en jamn produktkvalitet. Høstetidspunkt vil være sortsavhengig. 

 

Inntransport, kvalitetskontroll, lagring, sortering, pakking og uttransportering 

Telemarksmoreller /Moreller fra Telemark skal være innregistrert på pakkeri og satt på kjølerom senest 6 
timer etter høsting. Alle vareparti skal vurderes visuelt ved mottak. Fra minst 10 % av produsentene skal 
det av hver sort,  tas ut 100 moreller for visuell kontroll av ytre kvalitet. Fra de samme 100 fruktene skal 
15 moreller analyseres for innhold av oppløst tørrstoff. Ved pakking/distribusjon skal det tas stikkprøver 
fra minst 5 vareparti av hver sort for å sikre samsvar med fastsatte krav til produktkvalitet.  
 
Telemarksmoreller / Moreller fra Telemark skal lagres ved -0,5 - 0,5 °C og 90-95 % relativ fuktighet. 
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Lagringsdata skal loggføres.  
 
Telemarksmoreller / Moreller fra Telemark sorteres etter størrelse, og pakkes i forbrukerpakninger eller 
annen emballasje som sikrer sporbarhet gjennom verdikjeden.   
 
Telemarksmoreller / Moreller fra Telemark skal transporteres i termobil med elektronisk overvåking av 
temperatur. 

 

§ 4  Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft straks. 

 

 

 

Vedlegg: Beskrivelse av produktets opprinnelse og tilknytning til det geografiske området 

Telemark, og da spesielt Midt-Telemark, er kjent som et godt fruktdyrkingsområde. I Telemark kan 
tradisjonen med dyrking av moreller for salg føres tilbake til 1970-tallet. Telemark er i dag det 3. største 
morellproduserende fylket i landet.  

 

Jordsmonnet og klimaet i Telemark er godt egnet for dyrking av moreller. Jordsmonnet består vesentlig av 
hav-, strand- og elveavsetninger, som gjennom generasjoner med kultivering har gitt et jordsmonn rikt på 
mineraler og organisk materiale og en sammensetning som holder godt på fuktigheten. I kombinasjon 
med god jordstruktur og moderat nedbør gir dette gode vekstforhold for trærne og frukten. Klimaet i 
fruktdyrkingsområdene i Telemark kjennetegnes av mange soltimer, god sommertemperatur og 
moderate mengder nedbør i vekstsesongen. Dette sikrer moreller med ønsket størrelse, farge, 
sukkerinnhold, fasthet og smak.  

 

I tillegg er kompetanse om dyrkingsinngrep som beskjæring, gjødsling, vanning, plantevern, høsting og 
varehåndtering avgjørende for utviklingen og kvaliteten på frukten.  

 

Samspillet mellom jordsmonn, klima, sort, dyrkingsinngrep og varehåndtering er avgjørende for den 
særegne kvaliteten til Telemarksmoreller / Moreller fra Telemark. 

 


