
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ny avtale om frøavlsrådgiving for 2018 
Norsk Frøavlerlag og Norsk Landbruksrådgiving møttes 30. november for gjennomgang av arbeidet med 
frøavlsrådgivingen dette året. I følge avtalen skal frøavlsrådgiverne sende ut, på e-post, ca 25 utgaver av 
Frønytt i løpet av året til alle frøavlere. Dette betaler Norsk Frøavlerlag frøavlsrådgiverne for etter ført 
timeliste. Norsk Landbruksrådgiving yter et årlig beløp til rådgiverteamet for å sikre en faglig oppdate-
ring av rådgiverne.  
 
Frøavlsrådgiverne har møttes minst en gang i året til en faglig oppdatering hvor NIBIO ved Lars T Hav-
stad og Trygve S Aamlid har hjulpet med det faglige, dette vil vi fortsette med. I tillegg har det vært gjen-
nomført Skype-møte om høsten. For kommende år skal vi styrke den faglige oppdateringen vår ved at vi 
treffes noen ganger på Skype gjennom vekstsesongen slik at vi kan ta opp faglige utfordringer når de 
dukker opp (det har vi gjort litt mer uformelt tidligere også).   
En ny avtale for 2018 ble underskrevet med praktisk talt lik ordlyd som tidligere. 
 
 

Oppdatering av e-postadresser og nye frøavlere 
Frønytt sendes ut til alle frøavlere og andre medlemmer i de lokale frøavlerlagene hvor vi har fått opp-
gitt e-postadresse. I nesten hver utsending er det tilbakemeldinger om at e-posten ikke kommer fram, 
ofte fordi adressen ikke finnes eller fordi e-postboksen er full. Vi prøver å finne fram til ny e-postadresse 
dersom den gamle ikke virker, men det tar ekstra med tid og vi lykkes ikke alltid.  
Vennligst gi oss beskjed ved endring av e-post, gi også beskjed til frøfirma slik at når vi får nye lister så er 
det de nye e-postadressene vi får. 
 
Hvert år er det frøavlere som pensjonerer seg og nye som overtar. Vi vil svært gjerne ha informasjon om 
de nye frøavlerne slik at de kan få nytte av informasjonen vi sender ut og bli kjent med det gode samar-
beidet innen frøavlen. "Gamle" frøavlere må gjerne få informasjon fra oss selv om de har overlatt job-
ben til nye krefter, vi må bare få beskjed om det. 
Si i fra dersom du savner Frønytt, det skal komme ut ca 25 ganger i løpet av året og vi starter seinest opp 
i mars. 
 
 

Bruk de lokale frøavlsrådgiverne 
I alle frøavlsområder skal NLR ha en rådgiver som er ansvarlig for frøavlsrådgivingen. Kunnskap om 
frøavl får en ved å praktisere, det gjelder også for rådgiverne. Ingen av oss er født med kunnskapen eller 
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er utlærte om dette fra læringsanstaltene. Vi må få utfordringer i felt både gjennom arbeid med forsøk, 
spørsmål fra frøavlere og fagmøter. Ønsker dere dyktige frøavlsrådgivere lokalt så bruk de som finnes 
lokalt (en må selvfølgelig være medlem i lokal NLR enhet). Vi kan ikke love at vi alltid kommer med det 
beste rådet, men vi blir bedre for hver gang, og vi har kolleger som vi kan diskutere faget med og vi har 
et spesielt engasjement for frøavl i jobben vår. 
 
 

Søknad om støtte til "Frøtap"-prosjekt ikke innvilget 
NIBIO søkte i høst om forskningsmidler til gjennomføring at frøavlsprosjektet "FRØTAP: Tilpasning av 
norsk frøproduksjon av gras og kløver til et ustabilt klima med mer nedbør under frømodning og høs-
ting". I tillegg til forskningsmidler skulle prosjektet støttes av Norsk Frøavlerlag, Felleskjøpet Agri, Felles-
kjøpet Rogaland Agder, Strand Unikorn, Syngenta og BASF. Vi beklager at dette prosjektet ikke kan 
starte opp kommende år, men en har tidligere erfart at det er mulig å justere søknader å få de igjennom 
seinere. 
 
 

Nye kontrakter, nye muligheter i et nytt år! 
I disse dager regner vi med at dere skriver nye kontrakter, kanskje ikke alle får mulighet til å etablere de 
gjenleggene de helst ønsker men kanskje er det andre arter du har mulighet til å dyrke og som det er 
ledig areal på? Vi, frøavlsrådgiverne i NLR, er klare til å bidra faglig slik at dere lykkes best mulig! 
 
 
 
 
 
 

Vi ønsker alle en god jul og et godt nytt frøår! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jørn Ketil Brønstad Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag 959 04 768 
Silja Valand Norsk Landbruksrådgiving Østafjells 900 89 399 
John Ingar Øverland Norsk Landbruksrådgiving Viken 958 80 143 
Trond Gunnarstorp Norsk Landbruksrådgiving Øst 481 63 082 
Astrid Gissinger Norsk Landbruksrådgiving Agder 917 63 115 
Harald Solberg Norsk Landbruksrådgiving Innlandet 957 69 860 

 


