
 

Ny avtale om frøavlsrådgiving for 2019 
Norsk Frøavlerlag og Norsk Landbruksrådgiving 
møttes 22. november for gjennomgang av ar-
beidet med frøavlsrådgivingen dette året. I følge 
avtalen skal frøavlsrådgiverne sende ut, på e-
post, ca 25 utgaver av Frønytt i løpet av året (i 
år ble det 27) til alle frøavlere. Dette betaler 
Norsk Frøavlerlag frøavlsrådgiverne for etter 
ført timeliste. Norsk Landbruksrådgiving yter et 
årlig beløp til rådgiverteamet for å sikre en fag-
lig oppdatering av rådgiverne.  
 
Frøavlsrådgiverne har møttes 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 gjennomført Skype-møte om høsten.  

En ny avtale for 2019 ble underskrevet med praktisk talt lik ordlyd som tidligere. 
 

Frøavlskonferanse 2019 – 27. mars på Scandic Park Sandefjord 
Norsk Frøavlerlag arrangerer frøavlskonferanse 27. mars 2019 på Scandic Park i Sandefjord. Konferansen 
starter på formiddagen fortsetter ut dagen. Programmet er ikke endelig klart men datoen er spikret og 
vi vet at frøavlsforskerne fra NIBIO Landvik, Lars og Trygve, har bekreftet at de kan bidra til fagprogram-
met.  
Sett av datoen i kalenderen! 
 
 

Utfordrende plantevernsituasjon for frøavlerene kommende år? 
Pass på å ha Reglone/Retro i god tid før nedsviing av kløver! 
Midlene Reglone og Retro (dikvat) får siste bruksår i 2019 dersom Mattilsynet følger avgjørelsen som er 
tatt i EU for disse midlene. Da blir siste kjøpsdato 4. mai. Det vil si at plantevernforhandlere da helst ser 
at lageret er tømt til denne datoen. Frøavlere av konvensjonelt dyrka rød- og hvitkløver bør bestille mid-
del slik at en er sikker på at dette er på plass når det skal brukes.  
En usikkerhet er hva Mattilsynet bestemmer seg for å gjøre, de kan bestemme seg for en annen frist enn 
hva EU har bestemt, den kan gå begge veier.  
En sikkerhet vil være å bestille midlet hos plantevernforhandleren allerede nå. 
 
Vi regner med at Norsk Frøavlerlag sammen med NIBIO og NLR vil arbeide for å finne brukbare alternati-
ver når dikvat ikke lenger er tilgjengelig. Det kan være aktuelt å få dispensasjon slik at bruken kan for-
lenges men det vil i så fall ikke bli for mange år. 
 
 
 
 
 

Frønytt 27-2018         19.12.18 

INNHOLD: 

• Ny avtale om frøavlsrådgiving for 2019 

• Frøavlskonferanse 2019 – 27. mars på 
Scandic Park Sandefjord. 

• Utfordrende plantevernsituasjon for 
frøavlerene kommende år? 

• Pass på å ha Reglone/Retro i god tid før 
nedsviing av kløver! 

• Hussar OD fremdeles tilgjengelig men 
usikkert fremover 

• Bestill Jord- og Plantekultur 2019! 

• Oppdatering av e-postadresser 

• Ny frøavler på gården? 
 



Hussar OD fremdeles tilgjengelig, men usikkert fremover 
Bestill Hussar OD nå dersom du skal bekjempe grasugras i timotei, engkvein, bladfaks, engrapp, rød-
svingel eller sauesvingel. 
Hussar OD vil være godkjent brukt lenge framover (den selges sammen med Attribut SG som Attribut 
Twin, med hvete som bruksområde). Men det er lite trolig det vil bli importert mengder av den, etter-
som det er tenkt at Hussar Plus OD skal erstatte Hussar OD i korn. Fremdeles finnes det en del Hussar 
OD ute hos salgsavdelinger til plantevernforhandlere, men det tas ikke inn mer for 2019. Frøavlerne som 
har behov for dette midlet bør derfor sikre seg at de har den på lager til kommende sesong. 
Hussar Plus OD er ikke godkjent brukt på "minor use" ennå, ordningen som erstatter Off-label etikett. 
Midlet er testet og vi vet det kan brukes i noen grasarter og den vil bli søkt godkjent slik at det kan er-
statte Hussar OD. Hussar Plus OD er ikke bare en annen formulering av jodsulfuron, men en ny blanding 
som inneholder 7,5 g/l mesosulfuron (samme preparat som i Atlantis men betydelig mindre konsentra-
sjon) i tillegg til 50 g/l jodsulfuron. Hussar OD inneholder 100 g/l jodsulfuron. Inntil minor-use godkjen-
ningen av Hussar Plus OD er på plass må Hussar OD benyttes. Det blir spennende å lese om resultatene 
med Hussar Plus OD i Jord- og Plantekultur 2019! 
 
 

Bestill Jord- og Plantekultur 2019! 
Langt de fleste forsøkene i frøavl i Norge i 2018 kan du finne resultatene fra i "Jord- og Plantekultur 
2019". NLR-enhetene selger boken med redusert pris til medlemmene sine og vi oppfordrer alle til å be-
stille boka. De fleste enhetene sender ut informasjon om bestilling av boka til medlemmene. Den kan 
også bestilles fra NIBIO, og vi regner med at det vil være mulig å få kjøpt den på frøavlskonferansen. 
 
 

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. 
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. 
 

Ny frøavler på gården?  
Husk å gi beskjed til frøavlsrådgiverne! 
Dere som har juniorer som er klare til å overta frøavlen på gården må passe på å få med disse i det ak-
tive frøavlsmiljøet slik at en opprettholder et godt frømiljø i alle områdene med frøavl. Gi beskjed til frø-
avlsrådgiver i lokal NLR-enhet slik at vi får e-postadressen og de unge får informasjonen som vi sender 
ut. De må gjerne få informasjonen før de har overtatt frøkontraktene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Vi ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år! 
 

 

 

 
 

Silja Valand Norsk Landbruksrådgiving Viken 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 

 


