
  
 

 

Til alle frøavlere 

Nytt år og nye muligheter, vi starter det faglig 
med frøavlskonferanse 11.mars. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Norsk Frøavlerlag inviterer til 

Frøavlskonferanse 
 

11.mars kl. 13.00 - 20.00 
Quality Hotel Tønsberg (Oseberg), Ollebukta 3 i Tønsberg.  
 
 
Deltakeravgift kr 400. 
Påmeldingsfrist onsdag 4.mars 

 
 
Påmelding kan gjøres til følgende:  

Webskjema http://www.froavlerlaget.no/skjema/index.php/249873/lang-nb  
Jon Midtbø, Norsk Frøavlerlag: jonmidtbo@hotmail.com / mobiltlf: 970 18 982 
John Ingar Øverland, NLR Viken: john.ingar.overland@nlr.no / mobiltlf: 958 80 143 

  

 
 
På de neste sidene finner du mer informasjon om frøavlskonferansen 
 
 

 
  

Konferansen er støttet av: 
Norsk Frøavlerlag, Felleskjøpet Agri, Felleskjøpet Rogaland Agder, Strand Unikorn 

Innhold: 
 Frøavlskonferanse 11.mars - meld deg 

på 

 Ny avtale mellom Norsk Landbruks-
rådgiving og Norsk Frøavlerlag 

 Benytt www.froavlerlaget.no  
 

Frønytt 1-2015       18/02-15 

http://www.froavlerlaget.no/skjema/index.php/249873/lang-nb
http://www.froavlerlaget.no/


 
 
 
Norsk Frøavlerlag inviterer til  

Frøavlskonferanse 
 
11.mars kl. 13.00 - 20.00 
Quality Hotel Tønsberg (Oseberg), Ollebukta 3 i Tønsberg.  
 
Hovedtema: 

 Pollinering av rødkløver 

 Dyrkingsteknikk i kløver 

 Mekaniseringsøkonomi 

 Hvordan lykkes bedre med frøavl av rød-
svingel 

 Forsøk og undersøkelser i timotei - høs-
ting og tørking, vekstregulering og sopp-
sprøyting 

 Vekstregulering og gjødsling i engsvingel, 
grasugras i engsvingel 

 Markrapp og myrrapp i engrappfrøeng 

 Forskrifter - pristilskudd 

 

Foredragsholdere: 

 Lars T. Havstad, Bioforsk Landvik 

 Trygve S. Aamlid, Bioforsk Landvik 

 Helga Amdahl, Graminor 

 Torgeir Tajet, Norsk Landbruksrådgiving 
Viken 

 John Ingar Øverland, Norsk Landbruks-
rådgiving Viken 

 Hans Johan Kjølsrød, tidligere frøavler 

 Norsk Frøavlerlag 

 

 
Deltakeravgift kr 400,- 

Påmelding kan gjøres til følgende:  
Webskjema http://www.froavlerlaget.no/skjema/index.php/249873/lang-nb  
Jon Midtbø, Norsk Frøavlerlag: jonmidtbo@hotmail.com / mobiltlf: 970 18 982 
John Ingar Øverland, NLR Viken: john.ingar.overland@nlr.no / mobiltlf: 958 80 143 

 
Påmeldingsfrist: onsdag 4.mars 
 
Arrangør: Norsk Frøavlerlag i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving og Bioforsk Øst Landvik 
 
 

  

Konferansen er støttet av: 
Norsk Frøavlerlag, Felleskjøpet Agri, Felleskjøpet Rogaland Agder, Strand Unikorn 

http://www.froavlerlaget.no/skjema/index.php/249873/lang-nb


Fullstendig program: 
 Tema Tittel Foredrags-holder 

13:00 Velkommen Velkommen til frøavlskonferanse Norsk Frøavlerlag 

13:15 Polliclover 
Metoder for å gjøre honningbiene mer effektive pollen-
samlere Lars T Havstad 

 Polliclover Virkning av Biscaya (tiakloprid) på pollinerende insekter Lars T Havstad 

 Polliclover 
Bruk av honningurt som trekkplante for humler til rødklø-
ver Lars T Havstad 

13:40 
Foredling av rød-
kløver  

Norsk foredling av rødkløver med vekt på frøavlsegenska-
pene hos tetraploide sorter Helga Amdahl 

14:05  Diskusjon / spørsmål rødkløverpollinering  
    

14:15  Kort Pause  
    

14:25 Rødkløver  Borgjødsling og vekstregulering i rødkløver Trygve S Aamlid 

14:40 Kvitkløver Borgjødsling ved frøavl til kvitkløver Trygve S Aamlid 

14:50 Hvitkløver 
Forsommerslått og vekstregulering til Litago, samt orien-
tering om det nye  hvitkløverprosjektet FRØAVLITAGO  

Trygve S Aamlid / Lars 
T. Havstad 

15:10  

Diskusjon / spørsmål om dyrkingsteknikk, rød og kvitklø-
ver   

15:20 Økonomi Mekaniseringsøkonomi + diskusjon Torgeir Tajet 
    

15:45  Matpause - buffee  
    

16:45 Rødsvingel 
Tidspunkt for høstgjødsling  og behov for soppsprøyting 
om høsten ved frøavl av  rødsvingel Trygve S. Aamlid 

17:00 Rødsvingel 
Hvordan frøavleren lykkes med gode avlinger av rød-
svingel  Kjølsrød 

17:15  Diskusjon / spørsmål vedr. frøavl av rødsvingel   

17:30 Forskrifter Orientering om tilskuddsforskrifter og toll Norsk Frøavlerlag 

    

17:50  Pause med kaffe  
    

18:10 Engsvingel  
Større frøavlinger av engsvingel ved mer gjødsling og 
kraftigere vekstregulering ?  Lars T. Havstad 

18:25 Engsvingel  Grasugraskampen i engsvingel John Ingar Øverland 

18:40 Engrapp 
Problemugrasa markrapp og myrrapp ved frøavl av eng-
rrapp Trygve S. Aamlid 

19:00  Diskusjon / spørsmål   
    

19:10 Timotei Halmbehandling og stripetynning i timotei.  Lars T. Havstad 

19:25 
Timotei - spire-
evne Sein ugrassprøyting effekt på spireevne i timotei John Ingar Øverland 

19:35 
Timotei - spire-
evne 

Vekstregulering,  soppbekjemping, høstetid, På spireev-
nen hos timotei  Trygve S. Aamlid 

19:50 
Timotei - spire-
evne Høstmetode, tørking m.m.  På spireevnen hos timotei  John Ingar Øverland 

20:05  Avsluttende spørsmål / diskusjon  

 SLUTT   

 
  



Parkering: 
Rimeligste parkering er offentlig parkering (Tønsberg parkering: http://www.tbgparkering.no/finn-
naermeste-parkering/ ) Utklippet under viser parkering nær hotellet: 

 
 
Hotellets parkeringsplasser: 
Parkering må forhåndsbetales på automat med kort eller mynt 220 NOK/døgn i P-huset under hotel-
let, eller på parkeringsplassen på andre siden av Quality Hotel Tønsberg til samme pris. 
 
Boken Jord- og Plantekultur 2015 til salgs på frøavlskonferansen 
Mange er allerede kjent med boka Jord- og Plantekultur, den har med praktisk talt alle forsøkene som 
gjøres innen frøavl. Medlemmer i Norsk Landbruksrådgiving får den til en litt redusert pris tilsendt før 
frøavlskonferansen. De som ikke har boken vil kunne få kjøpt den på konferansen. 
 
 
 
  

http://www.tbgparkering.no/finn-naermeste-parkering/
http://www.tbgparkering.no/finn-naermeste-parkering/


 

 
Ny rådgivingsavtale mellom Norsk Frøavlerlag og NLR for 2015 
 
Norsk Landbruksrådgiving og Norsk Frøavlerlag 
har skrevet ny avtale om frøavlsrådgiving for 
2015 tilsvarende som for 2014. Avtalen er prak-
tisk talt en kopi av avtalen for 2014 hvor NLRs 
frøalvsrådgivere skal skrive og sende ut tidsak-
tuell rådgiving, «Frønytt», ca 25 i løpet av året. 
Norsk Frøavlerlag ønsket også at det skal legges 
mer vekt på å få ut fagstoff i vekstsesongen. 
Frønytt kan komme ut med mindre enn en ukes 

mellomrom om det dukker opp informasjon 
som bør ut straks, mens Frønytt utenfor vekst-
sesongen nedprioriteres. Det er også et ønske 
om at det tas inn fagstoff/dybdestoff fra Bio-
forsk når det er aktuelt. Frønytt sendes ut til alle 
frøavlere med e-post. Norsk Frøavlerlag støtter 
frøavlsrådgiverne i forhold til tiden som brukes 
på skriving av Frønytt. NLR skal bidra økonomisk 
til at frøavlsrådgiverne holdes faglig oppdatert. 

 
 

 
 

www.froavlerlaget.no - kalender 
 
Norsk Frøavlerlag har en webside hvor vi lagrer 
Frønytt, off-labelgodkjennelser, frøpriser og 
annet organisasjonsinformasjon. Der finnes 
det også en kalender hvor en kan annonsere 
med aktiviteter for frøavlerne. Dersom det er 

bestemt årsmøter, fagkvelder eller andre aktu-
elle arrangementer så send en beskjed om det 
til john.ingar.overland@nlr.no så blir det lagt 
inn der. Etter hvert skal flere kunne legge inn 
slik informasjon. 

 
 

 

 
 

Vi sees på frøavlskonferansen i Tønsberg 
11.mars! 

 

Erik Aaberg Norsk Landbruksrådgiving Oppland 
Jørn Ketil Brønstad Norsk Landbruksrådgiving Nord-Trøndelag 
Silja Valand Norsk Landbruksrådgiving Østafjells 
John Ingar Øverland Norsk Landbruksrådgiving Viken 
Trond Gunnarstorp Norsk Landbruksrådgiving Sørøst 
Astrid Gissinger Norsk Landbruksrådgiving Agder 
Stein Jørgensen Hedmark Landbruksrådgiving 

 

http://www.froavlerlaget.no/
mailto:john.ingar.overland@nlr.no

