
Vekstnytt uke 24 – 2022 

 

Ukas vekstnytt-møte er avholdt med deltakelse fra de fleste landbrukskontorene i 

Glåmdalsregionen og Statsforvalteren i innlandet. Norsk Landbruksrådgiving deltar vanligvis, men 

var ikke tilstede denne uka. Kommentarene til de ulike vekstgrupper, blir derfor en oppsummering 

av hva som er observert.  

Generelt.  

Vi er kommet til midten av juni og jevnt over står vekstene bra, men det er lokale variasjoner. Selv 

om det er kommet regn de fleste steder, har det variert mye hvor mye som er kommet. Så noen 

steder er det absolutt behov for mer regn.  

 

Gras og grovfor 

Graset står fint de fleste steder, men det ser ut til å være noe lokale variasjoner med hensyn til 

tetthet. I noen områder hvor førsteslåtten er tatt kan det se ut til at avlinga er blitt noe mindre enn 

forventet. Det er derfor viktig å få gjødslet så raskt som mulig etter slåtten (og håper på litt regn) for 

å få fart i gjenveksten. 

 

Korn  

Jevnt over ser det veldig bra ut både for vår og høstkorn. Mange er ferdig med ugrasspørytinga og en 

del er i gang med tilleggsgjødsling.  

Hønsehirse er ett raskt økende problem i vårt distrikt og må bekjempes. Dersom en er kjent med at 

en har hønsehirse og/eller floghavre er tiden inne nå for å vurdere tiltak.   

 

Poteter:  

Potetene stikker. Det er ikke observert igangsatt vanning, men anleggene står klare. 

  

Litt annet:  

Varsel om mulig avlingsskade:  

Statsforvalteren minner om at dersom noen ser for seg at det kan bli aktuelt å søke avlingsskade, så 

skal kommunen varsles så tidlig som mulig. Foreløpig har ingen kommuner i Glåmdalsregionen 

mottatt varsel, men det kan som kjent endre seg raskt.  

Plassering av rundballer og trafikksikkerhet:  

Lagring av rundballer nær fylkesveger og andre trafikkerte veger kan skape trafikkfarlige situasjoner.  

Ulykker som skyldes dårlig sikt på grunn av feil plassering av rundballer gir både personskader og 

materielle skader.  

En skal være obs på at eier av rundballer kan bli stilt til ansvar ved ulykker. Det oppfordres derfor til å 

unngå lagring av rundballer nær veg. 

 

 



Markdag tirsdag 28.juni.2022 

Landbrukskontorene for Våler og Åsnes og Grue inviterer til markdag 28.06 på Hof Samfunnshus.  

Tema for dagen er:  

Tiltak for optimal plantevekst med undertema:  

 God agronomi med fokus på jordstruktur 

 Muligheter med fangvekster 

 Drenering og hydrotekniske tiltak 

 Befaring til dreneringsfelt – demonstrasjon og presentasjon av drensrør og tilhørende 

dreneringsprodukter. 

Grunnet bevertning er det påmelding på SMS til 97529109 (Iver H Breisjøberg – Våler/Åsnes) eller 

91346039 ( Anders Westheim – Grue) innen 24.juni 2022. 

Alle er hjertelig velkommen.  

 

Med hilsen  

Landbrukskontorene i Glåmdalsregion 

Statsforvalteren i innlandet 

 

 


