
Vekstnytt uke 26 – 2022 

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

Generelt. 

Vi er nå i slutten av juni og jevnt over står vekstene bra. Det har den siste uken kommet en god del 
regn de fleste steder, men det er lokale variasjoner, bla har det lengst nord i vår region vært store 
lokale variasjoner. 

Gras og grovfor 

Det er slått, presset og pakket mye gras i vår region,  på grunn av det ustabile været det står 
fortsatt igjen en del som skal høstes til høy. De som gjødslet normalgjødsling i vår melder om 
normal grasavling på 1. slåtten.  

Korn: 
Jevnt over ser det veldig bra ut både for vår og høstkorn. En del kraftig nedbør har ført til legde i 
en del kornåkere. 

Dersom en er kjent med at en har hønsehirse og/eller floghavre er tiden inne nå for å vurdere tiltak. 
Hønsehirse er nå et raskt økende problem i vårt distrikt og må bekjempes.

Floghavre: 
Ihht forskrift om floghavre har eier og bruker av fast eiendom en generell plikt til å bekjempe 
floghavre effektivt. Eier eller brukere på eiendommer hvor det er registrert floghavre skal i løpet 
av hele vekstsesongen holde et belte på minst 20 m til naboeiendommen fritt for floghavre. 

Følg opp med luking minst en gang pr. uke frem til tresking. Ved luking er det viktig at hele 
planten med roten blir tatt opp, unngå dryssing. Det er viktig at floghavreplantene blir lagt i en 
tett sekk under luking, og at floghavreplantene brennes etter luking. 

Poteter: 
Det er observert en del sikader i potetene. De fleste områdene har den siste uken fått godt 
med nedbør, men nord i vårt distrikt er det enkelte områder som har måttet starte med 
vanning til potetene. 

Økte satser til drenering: 
I jordbruksavtalen ble det vedtatt å øke satsene til drenering av landbruksjord. De nye 
satsene gjelder fra 1. juli. 2022 og økes til kr 2 500,- pr. daa for systematisk drenering, 
profilering og omgraving av myr. For usystematisk grøfting er satsene økt til kr 38,- pr. meter 
begrenset til kr 2 500,- pr. daa berørt areal. 

Med hilsen  
Landbrukskontorene i Glåmdalsregion 
Norsk Landbruksrådgivning Øst
Statsforvalteren i Innlandet 






