
  
 

 

Til alle frøavlere 

Sakte men sikkert nærmer frøtreskinga seg i 
flere arter. Noen få frøavlere er i gang med tres-
king/skårlegging i engrapp, rødsvingel og engs-
vingel. Hvitkløveren er en utfordring med 
ujevne forhold i blomstringa, da er det nyttig at 
Norsk Frøavlerlag har hvitkløverfrøprosjektet 
«Frøavlitago». 

 

Hvitkløverfrømarkvandring 
Mandag 27.juli kl 10.00 er det mulighet for å disku-
tere høsting av hvitkløver. Vi reiser innom 3 frø-
enger som ligger nær hverandre ved Sem i Tøns-
berg.  
Tema er høsteproblematikken i hvitkløver og vi in-
formerer også om storskalaforsøket som anlegges 
som del av i prosjektet «Frøavlitago». Vi håper flere 
av de med noe erfaring har mulighet til å bli med på 
markvandringen slik at vi kan dra nytte av deres er-
faring. 
 
Vi starter i enga til Anders Fadum og Ole Sivert 
Våge, dernest til enga til Ole Tala og reiser til slutt 
innom enga til Trond Stange. Det blir en enkel ser-
vering på markvandringen 
Link til kart: http://kart.gulesider.no/m/X3Hmy 

  
Behandling av honningurt i rødkløverfrøeng 
Mange rødkløverfrøavlere har sådd honningurt i tilknytning til frøenga for å tiltrekke seg humler. 
Spørsmål som dukker opp nå når rødkløverfrøengene snart er i full blomst er hva en skal gjøre med 
honningurten, vil den konkurrere med kløverfrøenga om humlene? Vi følger de svenske anbefa-
lingene, der har de lenger erfaring med bruk av honningurt og sier at det ikke er behov for å slå den 
ned, humlene vil foretrekke rødkløveren framfor honningurten. Honningurten kan også være en eks-
tra nektarreserve om det blir dårlige værforhold. Pass på at honningurten ikke blir med i frøtreskinga, 
frøet dens er ikke lett å rense ut av rødkløverfrøet. 

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 
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