
Vekstnytt uke 35 – 2022 

Ukas vekstnytt-møte er avholdt med deltakelse fra landbrukskontorene i Glåmdalsregionen og 
Norsk Landbruksrådgiving. 

Generelt. 

Treskingen er i full gang, og det meldes om gode avlinger i vårt distrikt, med noen få lokale unntak. 

Det presset og pakkes mye halm pga. det tørre været. Mange benytter også anledningen til å kjøre ut 
husdyrgjødsel nå. 

Gras og grovfor 

Grovforavlingene har stort sett vært bra, men det rapporteres om enkelte områder nord i vårt 
distrikt hvor det er meldt inn områder om klimabetinget avlingsskade i eng.  

På grunn av en lengre periode uten nedbør etter 1.slåtten har man opplevd at enkelte som gjødslet 
etter 1.slåtten ikke har oppnådd den effekten som var forventet. 

Enkelte har også hatt problemer med at nysådd eng ikke har etablert seg godt nok pga. den 
tørre perioden etter såing, slik at enkelte må nok belage seg på å etablere enga på nytt til våren. 

De fleste går nå å venter på 3.slåtten. 

Korn: 

Det har kommet jevnt med nedbør i de sørlige deler av vårt distrikt gjennom hele vekstsesongen. 
Enkelte lokale forskjeller, da det enkelte steder, særlig på tørkesvak jord, har blitt ujamn spiring da 
det var en lengre periode med veldig tørt vær på våren. Det er høstet mye bygg og høstkorn, men 
det står fortsatt igjen mye havre. Det er fortsatt mye åker lengst nord i vårt distrikt som ikke er 
modent enda pga. den todelte våronna vi hadde på starten av vekstsesongen. 

Det meldes om veldig gode kornavlinger i år, med noen få lokale unntak. 

Kornet er tørt og fint rett fra åkeren. 

Avlingsskade: 

Det ser ut til å være gode avlinger de fleste steder i vår region, men enkelte lokale forhold gjør at det 
muligens blir noen områder hvor avlingene ikke har vært like gode. 

Vi minner om at klimabetinget avlingsskade skal meldes til landbruksforvaltningen så raskt som 
mulig. 

Søknadsfrist er 31. oktober. 

Med hilsen 



Landbrukskontorene i Glåmdalsregion 

Norsk Landbruksrådgivning Øst 
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