
  

 
 

Nytt år og nye muligheter! 
I år også med nye forskrifter om tilskudd til 
frøavl, les det vedlagte brevet fra leder i Norsk 
Frøavlerlag! 
Før vekstsesongen starter skal det gjennomfø-
res årsmøter og fagmøter med resultater fra 
siste års forsøk, vi oppfordrer alle til å delta, det 
gir et godt fagmiljø som sikrer norsk frøavl for 
framtida! 

 
Brev fra leder i Norsk frøavlerlag om nye forskrifter om tilskudd til frøavl 
Leder i Norsk Frøavlerlag, Jon Erik Knotten, har skrevet en artikkel til Frønytt med tema nye forskrifter 
for tilskudd til frøavl.  
 
Aktiviteter 2017 
www.froavlerlaget.no har en kalender hvor frøavlsaktiviteter bør legges inn. Aktiviteter i et frøavler-
lag kan være aktuelt å delta på for frøavlere i andre lag eller det kan gi ideer til aktiviteter i eget lo-
kale frøavlerlag.  
Vi vet at det allerede er under planlegging markdager med høsteteknikk i rødkløver. Vi vil gjerne ha 
informasjon om det som skjer ute i frøavlsmiljøene slik at det kan informeres om i god tid til andre 
lag. 
Frøavlsrådgiverne kan hjelpe med å legge inn aktiviteter i kalenderen eller legge inn aktuelle artikler. 
For 2017 er det så langt lagt inn et årsmøte og en fagkveld. 
  
Under www.froavlerlaget.no finner du også frøpriser og off-label etiketter. 
 
I løpet av måneden skal Norsk Frøavlerlag bestemme seg for hvilke forsøk de ønsker å støtte, har 
dere innspill til forsøk så send forslag til styret i det lokale frøavlerlaget eller NLR rådgiver i deres om-
råde. 
 
Husk å bestille Jord- og Plantekultur 2017 
I år som tidligere år finner du praktisk talt alt av frøforsøk som er gjennomført siste år i Jord- og Plan-
tekultur 2018. Dersom du ikke allerede har bestilt boka så ta kontakt med NLR rådgiveren i den rådgi-
vingsenheten du er medlem for å bestille boka. 

Jørn Ketil Brønstad Norsk Landbruksrådgiving Nord-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 
Stein Jørgensen Norsk Landbruksrådgiving Innlandet 991 60 503 
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