
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fornyet avtale mellom Norsk Frøavlerlag og Norsk Landbruksrådgiving 
Norsk Frøavlerlag og NLR har de siste årene hatt en avtale om utsending av aktuelt fagstoff til 

medlemmer i Norsk Frøavlerlag gjennom «Frønytt». For dette betaler NF for den tiden det går med 

til dette arbeidet. I tillegg forplikter NLR seg til å støtte frøavlsrådgiverne med dekning av kostnader 

til faglig oppdatering.  Ny avtale ble underskrevet 21. november og gjelder for 2020.  

 

Avtalen gir ikke frøavlere tilgang til rådgiving utover å motta Frønytt. For de få som ikke er 

medlemmer så bør de melde seg inn i lokal NLR-enhet, da får de i tillegg mulighet til ytterligere 

rådgiving og informasjon, også innen andre områder en frøavl. 

 

For NLR-frøavlsrådgivere er det viktig at e-postadresser riktige slik at de som skal ha Frønytt også får 

det. Vi er også avhengig av å få informasjon om nye frøavlere som skal ha Frønytt og dersom noen 

slutter at vi skal stoppe utsendingen. Nye frøavlere må vi få informasjon om fra frøfirma, FKA, FKRA 

og Strand. 

 

 

Select – godkjent under «minor use» 
Søknad om «Minor use» for Select mot tunrapp og andre grasugras i gjenlegg og frøeng av 
sauesvingel og rødsvingel, samt i gjenlegg i kløverfrøeng er godkjent! Så snart etiketten er på plass så 
blir tilleggsetikett lagt ut på nettsiden til Norsk Frøavlerlag: https://www.froavlerlaget.no/off-label-
godkjenninger/ . Både gjeldende off-label og nye minor use legges inn i samme tabell. 
 
 

Spørreundersøkelser 
I forbindelse med prosjektet «Frøtap» hvor det er gjennomført flere forsøk i år skal det også 

gjennomføres en spørreundersøkelse for å få informasjon om gjødsling og vekstregulering i timotei, 

engsvingel og rødkløver i praksis. Dessuten skal det også gjøres en liten undersøkelse i forhold til 

behovet for bekjemping av hvitaksmidd, denne gjennomføres i forbindelse med at det er prøvet ut 

forskjellige skadedyrmidler i rødsvingel, enghvein og engrapp.  
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Disse undersøkelsene blir sendt ut direkte til frøavlerne i løpet av noen få dager,  vi ber om at dere 

tar dere tid til svare på spørsmålene så snart som mulig når dere får undersøkelsen tilsendt. 

 

Jord- og Plantekultur 2020 
NIBIO er i full gang med å skrive artiklene til det kommende årets «Jord- og Plantekultur 2020». For 

de som ikke kjenner til boka så inneholder den det meste av forsøk som gjøres innen korn, frø og 

poteter. For oss som arbeider med frø er dette det viktigste oppslagsverket for å finne faglig 

informasjon. Om du ikke kjenner til boka fra tidligere så kontakt lokal NLR-enhet.  

 

Alle Frønytt finner du også på 

https://kornforum.nlr.no/fagartikler/froenytt-2019/ 

Og på frøavlerlagets nettside https://www.froavlerlaget.no 

 

Er du i tvil om frø – ta kontakt med din lokale frørådgiver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Nils Kristian Aker Norsk Landbruksrådgiving Østafjells 452 44 182 

Harald Solberg Norsk Landbruksrådgiving Innlandet 957 69 860 
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