
Vekstnytt uke 31 

 

Korn-, potet- og grasproduksjonen i Glåmdalen har generelt utviklet seg godt etter en ustabil vår. 

Fortsatt er det viktig å følge godt med i åkeren, særlig når det gjelder potet og sent sådde kornåkrer. 
Vekst og utvikling varierer i vårt område med inntil 2 måneders forskjell i såtidspunkt. Regnet som 
kom natt til tirsdag var kjærkommet, det rapporteres om 15-20 mm flere steder.  Det meldes ikke 
mer regn i langtidsvarselet for regionen vår så vanning må fortsette i de kulturene som trenger vann. 

Sjekk åker og eng med jevne mellomrom, behovene eller skadebildet kan være annerledes hos deg 
enn hos andre. 

 

Potet 

Mange potetåkrer står fint, men på tyngre jord der det ble satt sent, er det ujevn spiring og mange 
små planter enda.  Det rapporteres om jevn og god knollansetning der åkrene har kommet langt.  Det 
er viktig å fortsette med vatninga selv om de 15-20 mm med regn som kom nå bidro godt.  Det har 
nok vært tørrere mange steder enn hva mange har trodd . Alle har selvfølgelig  fokus på tørråte. Følg 
de anbefalinger som gis fra landbruksrådgivinga og Vips. Det registreres store variasjoner hva gjelder 
insektsangrep. Følg med!  

Virus i frøfelta: Det er på tide å gå gjennom oppformeringsarealene som skal benyttes til egne 
settepoteter neste år.  Luk ut planter med virus og stengelråte. Planter om lukes ut må ut av åkeren 
for ikke å spres smitte videre.  
Fra vekstkontrollen av settepoteter meldes det om tilnærmet normal forekomst av virus og 
stengelråte.  

 

NB! Hold oppe trøkket på vatninga! 

 

Gras 

Det rapporteres om gode grasavlinger etter 1. slått og utsikter for en god 2. slått.  «Dette tegner til et 
sabla godt år», uttalte en begeistra rådgiver. Regnet som kom var bra også for graset. Den enkelte 
må vurdere gjødslingsmengde etter 2. slått i forhold til behov. Hele Sør-Norge ser ut til å ha fått gode 
avlinger og man må anta at dette vil påvirke prisnivå på grovfôr samt muligheten til å få solgt 
overskuddsfôr.  

 

Korn 

Det er mange kornåkrer i regionen som ser bra ut. Flere melder om at åkrer som så dårlige ut i 
starten av sesongen har tatt seg opp. Det er bra! Generelt rapporteres det om en del variasjon og det 
vil være areal som ikke oppnår normavling  i år. Vi  har sett  en noe urovekkende rask utvikling av 
kornet på tørkesvak jord den siste uka. Tvangsmodning gir dårlige avlinger. 



For de sist sådde arealene må man følge opp utviklingen av insekter og sopp. Det er registrert en god 
del sopp på Østlandet (blant annet grå øyeflekk i bygg) som utvikler seg raskt. Generelt er det små 
problemer med luseangrep, men følg  med.  

Det er tid for floghavreluking:  I følge § 7 i Forskrift om floghavre har eieren og brukere av fast 
eiendom en generell plikt til å bekjempe floghavren effektivt. Eier eller bruker der det er registrert 
floghavre har i hele vekstsesongen særlig plikt til å holde et 20 m bedt belt mot åpne kanaler, elver, 
bekker, veier og dyrka mark mot naboeiendommer fritt for floghavreplanter.  

Følg opp med luking minst en gang i uka. Der det er floghavre må det lukes og floghavren må legges i 
papirposer. Bortluket floghavreplanter skal brennes. Ved lukingen tas det et godt tak nede ved rota 
slik at hele planten med rota blir tatt opp. Unngå dryssing. 

 

Drenering 
Vi minner igjen om tilskuddsordningen for drenering. Det er midler til rådighet for drenering. Etter 
tidvis stor medbørsmengder denne våren/sommeren er det lettere å se hvor man bør gjøre noe. 
Tilskuddet er på kr 2000,- for systematisk grøfting og kr 30,- pr løpemeter ved enkeltgrøfter. Man gis 
normalt en frist på 3 år for å få gjennomført grøftingen. Send din søknad nå:  
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-drenering-av-
jordbruksjord/  

 

Regionalt miljøprogram – RMP 

Fra 1. august kan bønder i Hedmark søke om regionale miljøtilskudd for jordbruket. Nå er årets 
veileder  med praktisk råd om å fylle ut søknaden, regelverk og tilskuddssatser klar. Søknadsfristen er 
15. oktober for jordbruksforetak.  
Les mer på fylkesmannen i Innlandet sine nettsider: 
https://www.fylkesmannen.no/innlandet/landbruk-og-mat/miljotiltak-i-jordbruket/regional-
miljoprogram-for-jordbruket/veileder-om-a-soke-regionale-miljotilskudd-for-jordbruket/ 
 
 
 
Med ønske om fortsatt godt vær og fine sommerdager for planter, dyr og folk fra 
Landbrukskontorene i Solør-Odal 
Norsk Landbruksrådgiving Øst 
Fylkesmannen i Innlandet 
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