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Floghavre – tid for kontroll og bekjempelse 
 
Vi minner igjen om at den driftsansvarlige har plikt til å kontrollere arealer for floghavre  

Enhver som håndterer produkter eller varer som kan inneholde floghavre, har plikt til å ta de 

forholdsregler som er nødvendig for at floghavre ikke spres. 

 
Kontroll av arealene  
I følge Forskrift om floghavre har den driftsansvarlige for landbrukseiendommen plikt til å 
foreta årlig floghavrekontroll på all dyrka jord unntatt flerårig eng. 
 
Det er viktig å: 

 gå i åkeren så snart den har skutt.  

 gå systematisk og flere ganger utover i vekstsesongen.  

 huske at det er du som har ansvaret for at floghavre ikke etablerer seg eller sprer 
seg på eiendommen  

 
Kjennetegn  
Lange myke strå. Noe lysere i fargen enn vanlig havre. Risla er åpen 
med slappe greiner. Floghavreplantene strekker seg over åkeren, 
men etter sprøyting mot floghavre kan det forekomme små 
floghavreplanter som ikke strekker seg over åkeren. Floghavren 
drysser lett og alle korna har snerp.  
 
Meldeplikt 
Ved  førstegangsfunn av floghavre på en landbrukseiendom skal 
planteprøve leveres landbrukskontoret så snart som mulig. 
Kommunen sender mistenkelige planter til  Kimen Såvarelaboratoriet 
AS for bestemmelse. 
 
  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-06-22-752
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Opplysningsplikt 
Den som overdrar driftsansvar for landbrukseiendom hvor det er floghavre, skal gi skriftlig 
melding til ny eier eller driftsansvarlig om floghavreforekomsten. 

Den som overtar driftsansvar for landbrukseiendom og driver andre eiendommer hvor det er 
floghavre, skal gi skriftlig melding om dette til den som overdrar driftsansvaret. 
 
Plikt til bekjempelse 
Forskrift om floghavre stiller krav om at du som driftsansvarlig bekjemper floghavre på hele 
eiendommen. På areal som grenser mot dyrka mark på naboeiendom, veier og åpne 
vannveier, skal du holde et 20 meter bredt belte helt fritt for frøbærende floghavreplanter. 
Også arealer som er utsatt for flom, skal du holde frie for frøbærende floghavreplanter. 
Luket floghavre må du destruere slik at floghavren ikke kan spres.  
 
Plikt til rengjøre maskiner, utstyr, laggerrom, tørke, transportmidler og emballasje 

Landbruksmaskiner og annet utstyr som har vært brukt på arealer med mulig forekomst av 
floghavre eller til produkter som kan inneholde floghavre, skal rengjøres grundig før de 
flyttes til annen landbrukseiendom eller omsettes. 

Lagerrom eller tørker som har vært brukt til produkter som kan inneholde floghavre, skal 
rengjøres før behandling av ny vare. 

Transportmidler som har vært brukt til transport av produkter som kan inneholde floghavre, 
skal rengjøres etter bruk. 

All emballasje som har vært brukt til produkter som kan inneholde floghavre eller avfall fra 
disse produktene, skal rengjøres slik at mulig floghavre fjernes før den tas i bruk på nytt. 

Anleggsmaskiner som har vært brukt på områder med mulig forekomst av floghavre, skal 
rengjøres etter bruk. 
 
Tiltak mot floghavre  
(fra Mattilsynet)  
De tiltak som her nevnes er delvis forskriftsfestede plikter, men inneholder også andre, gode 
råd for å bekjempe og redusere risikoen for å spre planta. 

Forebyggende tiltak 
 Bruk floghavrefritt såkorn. Kjøp sertifisert såkorn hvis du ikke er sikker på at egen avling 

er floghavrefri. 
 Kontroller åkeren systematisk minst annenhver uke mellom skyting og tresking. Frø kan 

spire fra ulik dybde, slik at plantene utvikles til ulik tid. 
 Skurtreskere, halmpresser og andre landbruksmaskiner og utstyr som flyttes mellom 

landbrukseiendommer, må du rengjøre grundig før du tar dem i bruk på nytt, jf. § 9. 
 Når korn, erter, ubehandlet halm eller andre produkter som kan inneholde floghavre, 

transporteres med bil eller i traktortilhenger, skal dette skje på en slik måte at spill ikke 
skal forekomme, jf. § 10. Tett bunn og tildekket lass er gode tiltak for å oppnå dette. 

http://www.nannestad.kommune.no/
https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/floghavre/floghavre__krav_til_driftsansvarlige_for_landbrukseiendommer.20567
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 Innkjøpt halm bør lutes skikkelig. Dette gjelder også egen halm hvis 

landbrukseiendommen har floghavre. 
 
Bekjemping 

 Start bekjemping tidlig! Floghavre må lukes før dryssing. Dra opp hele planta, og legg 
direkte i en tett sekk e.l. Det er viktig å merke området der floghavren er funnet. 

 Luket floghavre skal destrueres slik at floghavre ikke spres, jf. § 7. Dette kan gjøres ved 
brenning. 

 Hvis floghavren står på et lite avgrenset område, kan det være lurt å brakke dette 
området. Jorda bør stelles som åkeren ellers, men uten å sås til. Floghavre som spirer på 
dette stedet er lett å se og kan lukes bort. 

 Et vekstskifte med 4-årig eng vil redusere mengden spiredyktig floghavre på arealet. 
 Hvis det er så mye floghavre at det er vanskelig å luke, bør åkeren sprøytes. Det finnes i 

dag effektive midler som kan brukes i bygg og hvete og andre som kan brukes i 2-frøblada 

kulturer. Selv om du sprøyter, må du kontrollere åkeren grundig. Overlevende planter må 
du luke. 

 Kjemisk bekjempelse er umulig i havre. Havre bør derfor ikke dyrkes på arealer med mye 
floghavre. 

 Den sikreste måten å utrydde floghavre på, er å så til med langvarig eng. I vekster som 
høstes tidlig, f.eks. fôrraps og raigras, reduseres også floghavremengden, særlig hvis slike 
vekster dyrkes flere år på rad. 

 
Se Mattilsynets sider for mer informasjon om Floghavre og krav til driftsansvarlige for 
landbrukseiendommen. 
 

Hønsehirse  
Hønsehirse har stor frøproduksjon og agressiv vekst og er regnet 
som en like stor trussel for bonden som floghavre. Planta er 
regnet som verdens tredje verste ugras i jordbruket.  
 
Hønsehirse sprer seg raskt og det er gjort funn i Nannestad. Vi 
oppfordrer til å være spesielt oppmerksom på dette ugraset i 
åkeren.  

 
Norsk 
Landbruksrådgiving 
har laget en 
informasjonsfolder og 
«kokebok» for kontroll av 
hønsehirse.  
 
Felleskjøpet har også informasjon og en 
videosnutt om om hønsehirsa.  

 
  

http://www.nannestad.kommune.no/
https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/floghavre/floghavre__krav_til_driftsansvarlige_for_landbrukseiendommer.20567
https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/floghavre/floghavre__krav_til_driftsansvarlige_for_landbrukseiendommer.20567
https://kornforum.nlr.no/media/3237308/hirse-info-brosjyre-juni-2019.pdf
https://kornforum.nlr.no/media/3237309/hoensehirse-kokebok-juni-2019.pdf
https://www.felleskjopet.no/planteproduksjon-oversikt/artikler/honsehirse-kommet-for-aa-bli/?&utm_campaign=BondensNyhetsbrevNr.9uke20_16.mai_2019&utm_content=unspecified&utm_medium=epost&utm_source=bondens_nyhetsbrev
https://www.felleskjopet.no/planteproduksjon-oversikt/artikler/honsehirse-kommet-for-aa-bli/?&utm_campaign=BondensNyhetsbrevNr.9uke20_16.mai_2019&utm_content=unspecified&utm_medium=epost&utm_source=bondens_nyhetsbrev
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SMIL og drenering - søknader og midler 2019 
SMIL – siste frist for innsending 15. oktober 
Det er mottatt og innvilget 4 søknader om SMIL-midler i år. Kommunen har per 5. juli over 
700 000,- kr udisponerte midler. Søknader kan sendes og blir behandlet fortløpende. Siste 
frist for innsending av søknad er satt til 15. oktober.  
Se kommunens  tiltaksstrategi  og  retningslinjer , samt Landbrukdirektoratet for mer 
informasjon om aktuelle tiltak, prioriteringer, søknad osv. 
 
Drenering 
Det er motatt og innvilget 5 søknader om drenering i år. Det er lite midler igjen til drenering i 
kommunen, men ta gjerne kontakt med oss dersom du har planer om å grøfte og søke 
tilskudd da vi mest sannsynlig vil få mer midler ved behov. Mer informasjon om drenering  
på Landbruksdirektoratet. 
 
Elektronisk søknad 
Søknader til både SMIL og drenering skal sendes inn digitalt med innlogging via ID-
portalen/Altinn. Det ligger instruksjonsfilmer for søker på både  SMIL og drenering på 
nettiden til landbruksdirektoratet. 

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål til ordningene eller det er utfordringer med å få 
sendt elektronisk søknad.  
 

RMP-veileder 2019  
Veilederen for RMP er klar.Veilederen blir ikke sendt ut i posten, men dere kan laste den ned 
fra nettsiden til fylkesmannen. Last ned her. 
 
Ta gjerne kontakt om du har spørsmål til RMP-ordningene. 

 
Landbruksplast 
Returordningen for landbruksplast skal sikre at plasten blir samlet 
inn og gjenvunnet til det beste for miljøet. Plasten kan leveres 
gratis til innsamlingsplasser over hele landet. I vårt område er det 
Ragn-Sells Gardermoen AS på Hovinmoen nord for Jessheim som 
har mottak for landbruksplast.  
 
Plast leveres sortert. Grønt punkt har laget en landbruksbrosjyre 
om hvordan du sorterer landbruksplast.  
 
Mer informasjon på 
https://www.ragnsells.no/kildesortering/plast/landbruksplast/  

 
Vi minner om at brenning eller nedgraving av landbruksplast er forbudt!  

 
  

http://www.nannestad.kommune.no/
https://www.nannestad.kommune.no/siteassets/20-pdf-dokumenter/landbruk/tilskuddsordninger/tiltaksstrategi-for-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket-smil-perioden-2018-2021---revidert-15.2.2019.pdf
https://www.nannestad.kommune.no/siteassets/20-pdf-dokumenter/landbruk/tilskuddsordninger/retnlingslinjer-for-smil-midler-i-nannestad-2019-versjon-1-per-15.2.2019.pdf
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/spesielle-miljotiltak/om-tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/drenering/om-tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord
https://www.fylkesmannen.no/nb/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/miljotiltak-i-jordbruket/regionalt-miljotilskudd/
https://www.fylkesmannen.no/globalassets/fm-oslo-og-viken/landbruk-og-mat/miljotiltak/regionale-miljotiltak/rmp-veileder-nett-liten-2019.pdf
https://www.grontpunkt.no/gjenvinning/plastemballasje-naeringsliv-landbruk/landbruk/
https://www.grontpunkt.no/media/2814/gp_kildesorteringsguide_2015_2.pdf
https://www.ragnsells.no/kildesortering/plast/landbruksplast/
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Er gårdskartet riktig?  
Vi oppfordrer igjen til å gå inn på Gårdskart og sjekke om arealene stemmer.  
Ta kontakt med landbrukskontoret dersom du ser et areal som er klassifisert feil.  
Arealene på gårdskaret er knyttet opp til landbruksregisteret, og det er disse arealtallene det 
kan søkes om produksjonstilskudd for i 2019. Feil areal i søknadene vil kunne medføre stopp 
i tilskuddsutbetaling og eventuelt avkorting i tilskudd.  
Oppdaterte gårdskart finner du på NIBIO.  

 
Skogfond 
Har du utført skogkulturarbeider i skogen din som er tilskuddsberettiget og/eller ønskes 
dekket av skogfond så send dette til landbrukskontoret. 
Fyll ut Landbruksdirektoratets skjema "Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til 
skogkultur" og send det inn sammen med faktura, kart og evt. annen informasjon. Det er 
ikke nødvendig med midler på skogfondkontoenfor å få utbetalt tilskudd. 
Husk fullmakt, hvis du ikke selv er eier av skogen. 
 
Kanskje ennå enklere er det å registrer det direkte selv på Landbruksdirektoratets nettsider 
som en nettbank. 
Du logger inn i systemet ved å klikke på den elektroniske tjenesten Se din skogfondkonto. 
Brukerveiledning og annen info om skogfond finner du her og på skogfond.no .  
NB ! Refusjonskrav som oversendes elektronisk må inneholde nødvendig dokumentasjon og 
vedlegg. Disse lastes opp under registrering av krav. 

 
Innovasjon Norge (IN) - søknader og midler 2019  
Årets midler til investeringer og bedriftsutvikling i landbruket for Oslo og Akershus er brukt 
opp. Det gjelder både tradisjonelt landbruk og nye næringer.  
 
Det betyr at nye søknader kan sendes inn ved årsskiftet. Innovasjon Norge vil returnere 
søknader som eventuelt kommer inn i løpet av sommeren/høsten. 
 
Ta gjerne kontakt med kommunen om dere har spørsmål til ordningene eller konkrete 
planer om å søke om midler. 

 

Romeriksletta Beitelag SA 
Den 3. juni ble Romerikssletta Beitelag SA dannet.  
Det er allerede en del medlemmer, men det er rom for flere. 
Dersom du er husdyrbruker med dyr primært på innmarksbeite og ønske å bli medlem eller å 
vite mer kan du ta kontakt med Eline Stokstad Oserud, e-post: 
eline.stokstad.oserud@bondelaget.no. 

 
Ferieavvikling 
På grunn av ferieavvikling vil landbrukskontoret være ubemannet i uke 30. Vi beklager 
eventuelle ulemper dette vil medføre.  

http://www.nannestad.kommune.no/
https://gardskart.nibio.no/searchl
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skogfond/om-skogfond/skjema
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skogfond/om-skogfond/skjema
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/skogfondssystemet/
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skogfond/sjekk-din-konto#skogfond-paa-nett
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skogfond/skogfond-no
mailto:eline.stokstad.oserud@bondelaget.no
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God sommer! 
 
 

 
 

 

 

http://www.nannestad.kommune.no/

