
  

 

Planlegg aktivitetene for frøåret nå! 
Et godt fagmiljø kjennetegner frøavlsmiljøet. 
Norsk Landbruksrådgiving kan stille med et team 
rådgivere som har et godt samarbeid seg imel-
lom og vil gjerne bidra i frømiljøet.  
 
 
 

Humlekurs i Kongsberg 15. mars 
Humler er vesentlige for at vi skal klare å produsere frø av kløver og spesielt av rødkløver. Organsia-
sjonen La Humla Suse arrangerer et "humlekurs" i Kongsberg som er nyttig og helt sikkert også inter-
essant. Invitasjonen har gått ut til bønder lokalt i første omgang men det er gode muligheter også for 
andre å delta. Buskerud frøavlerlag og NLR er også involvert i kurset. Fullstendig informasjon, pro-
gram og påmeldingslink finner du på denne linken: http://bit.ly/2jjY30G  
Norsk Frøavlerlag har de siste årene støttet prosjekter som har arbeidet med forsøk for å bedre polli-
neringen i rødkløver for dermed kunne oppnå større og mer stabile avlinger. Prosjektet Polliclover er 
det største av disse og er i innspurten nå. Kurset vil være en viktig kunnskapskilde i tillegg til kunn-
skap som er samlet fra prosjektene. 
 
 

Årsmøter 
Vestfold frøavlerlag, torsdag 9. feb. kl. 18.00 
http://www.froavlerlaget.no/arrangementer/arsmote-i-vestfold-froavlerlag/  
 
Buskerud frøavlerlag, torsdag 16. feb. kl. 12.00 
http://www.froavlerlaget.no/arrangementer/arsmote-i-buskerud-froavlerlag/  
 
Akershus og Østfold frøavlerlag, Tirsdag 28. feb. kl 19.00  
http://www.froavlerlaget.no/arrangementer/arsmote-akershus-og-ostfold-froavlerlag/  
 
 

Pass på avstandskravene ved nye gjenlegg 
Nye frøgjenlegg nye muligheter - men sjekk om nabo har samme sort! Når det skrives nye frøkontrak-
ter så er det viktig at avstand til frøeng med av samme art men annen sort er tilstrekkelig stor. Sjekk 
derfor hva nabo har eller skal legge. 
  
Avstandskravene som gjelder finner en i forskrift om såvarer: https://lovdata.no/dokument/SF/for-
skrift/1999-09-13-1052  
 

 Klasse P og B Klasse C1, C2 og D 

Gras- og belgvekster (kløver) (gjelder ikke åkerert og 
apomistisk, enklonede engrappsorter) 

  

– For arealer under eller lik 20 daa 200 m 100 m 

– For arealer over 20 daa 100 m 50 m 
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I praksis vil det si at den som produserer vanlig såvare, ikke basis eller prebasis, og har areal over 20 
daa så er avstanden 50 m. Er det prebasis eller prebasis og arealet er over 20 daa må det holdes en 
avstand på 100 m mellom enger av samme art men forskjellig sort. For engrapp er det ikke krav om 
avstand mellom frøengene (men i dag er det vel også i praksis bare en sort, Knut, som dyrkes). 
 
Det er veldig surt å måtte pløye opp eller høste frøeng til fôr (og da må det høstes før blomstring). Å 
snakke sammen er ikke så dumt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 


