
 

 

 
 

  

Frøkonferanse 22. mars 
Onsdag 22. mars arrangerer Norsk Frøavlerlag frøkonferanse i samarbeid med NIBIO og NLR. Scandic 

Park i Sandefjord blir stedet.  

Sist frøkonferanse var i 2019, siden da er det gjennomført mange forsøk som har gitt mye interessant 

fagstoff. I tillegg til forsøk kan andre tema rundt frøavl være interessante å ta opp på en frøkonferanse. 

Programmet blir jobbet med og vil bli presentert sammen med påmeldingsinformasjon når det er klart. 

Sett av datoen 22. mars nå, så er det bare å glede seg til å treffe frøavlskolleger og diskutere frøavl! 

 

Ny avtale om frøavlsrådgiving for 2023 
1. desember møttes Norsk Landbruksrådgiving og Norsk Frøavlerlag til sitt årlige møte for evaluering 

av frøavlsrådgivingen som frøavlsrådgiverne i NLR har ansvaret for. Avtalen innebærer at Norsk 

Frøavlerlag betaler NLR for utsending av ca 20 utgaver av «Frønytt» i løpet av året. Frønytt skal 

inneholde tidsaktuelle råd for de artene som frøavles av frøavlere i Norsk Frøavlerlag. NLR skal på sin 

side bidra til faglig oppdatering av frøavlsrådgiverne. Norsk Frøavlerlag og NLR var enige om å 

videreføre den tidligere avtalen. Frønytt vil bli sendt ut kommende år på samme måte som tidligere, til 

medlemmer i Norsk Frøavlerlag og andre som arbeider innenfor frøavl. 

Jord- og plantekultur 2023 
Nå er de fleste frøavlsartiklene til Jord- og plantekultur 2023 skrevet og sendt til redaktøren. Her er det 

mye interessant fagstoff, Lars og Trygve på Landvik har gjort en kjempejobb igjen med gode artikler. 

Pass på at du får bestilt boka, det kan være litt forskjellig hvordan de enkelte NLR-enhetene tar opp 

bestilling på boka.  

Spørreundersøkelse - oppfølging av prosjektet «Frøtap» 
Flere av dere har allerede fått e-post om å svare på en spørreundersøkelse om rødkløver -

vårpussing/vekstregulering, og høsteteknikk. Så langt har 14 svart på undersøkelsen, vi håper flere kan 

bidra med svar. 

I timotei og engsvingel er tema gjødsling og vekstregulering. Lenke til spørreundersøkelsene forventer 

vi å sende ut tirsdag/onsdag denne uken.  

Vi håper mange bidrar med svar. 
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Redusert jordarbeiding i frøproduksjon? 
Flere og flere vurderer å redusere jordarbeidingen på egen gård.  Det er mange grunner til dette, det 

kan være erosjon, jordstruktur, drivstofforbruk, tidsbruk eller annet. Likevel er mange skeptiske til å 

kombinere redusert/plogfri jordarbeiding med frøavl.  I Danmark har man i lengre tid jobbet med 

plogfrie systemer og finner at det kan fungere veldig fint sammen med frøavl. Men man må ta noen 

hensyn underveis. Nøkkelord er etablering, vekstskifte og avslutning av enga.  

Her kan du se en kort video fra Danmark om hvordan kombinere plogfritt og frøavl 

Her er også en artikkel om temaet 

Dersom du vurderer dette er det flott om du tar kontakt med oss for en diskusjon. Dette er et område 

hvor vi trenger faglige diskusjoner underveis for utvikling.  

 

Frønytt og frøartikler 
Frønytt og frøartikler finner du på www.froavlerlaget.no    

Gikk du glipp av sist nummer av Frønytt, eller ønsker du å finne andre nyttige dokumenter som 

omtaler forsøksresultater, spesielle arbeidsoperasjoner eller annet rundt frødyrking – klikk deg inn 

Frøavlerlagets hjemmeside. Her samler vi nyttige dokumenter. 

Ønsker du å sjekke dyrkingsveiledningen for den arten/ de artene du dyrker finner du den hos NIBIO, 

ved å klikke her  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/UNzuWUxlF0s
https://effektivtlandbrug.landbrugnet.dk/artikler/planter/81889/-man-kan-ikke-dyrke-froegraes-uden-plov.aspx?linkGuid=b03e9b6f-edd7-4466-8f3e-5bdf7f991668&linkQuery=c8c2e9a3-4f34-481b-bb58-93c15b69aa6e
http://www.froavlerlaget.no/
https://www.froavlerlaget.no/
https://nibio.no/tema/mat/korn-og-frovekster/froavl

