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Ledig grøftekapasitet i 2016 
Flere entreprenører melder om at de har ledig 
grøftekapasitet utover i 2016. Ta kontakt med 
entreprenørene hvis dere har fått innvilget tilskudd 
og ennå ikke har grøfta. Som dere ser av tabellen 
nedenfor, er en stor andel av innvilget tilskudd ennå 
ikke er utført – nesten 10 000 dekar. 
Arealer i dekar: 

 

2013 2014 2015 Sum 

Innvilget 6180 6071 4383 16634 

Utført 1417 2658 2726 6801 

Ikke utført  4763 8176 9833 9833 

 

Tilskudd regionale miljøtilskudd (RMP) 
Det er lite endringer fra i fjor. Det er sendt ut et 
eget informasjonsskriv for RMP med foreløpige 
satser for de ulike forurensnings- og 
kulturlandskapstiltakene. Informasjon om 
tilskuddsordningen finner dere også på nettsidene 
våre fylkesmannen.no. Veiledningsmateriell vil bli 
sendt ut til alle som søkte produksjonstilskudd i fjor.  
 

Erstatning for klimabetinget avlingssvikt 
Vi minner om plikten til umiddelbart å melde mulig 
klimabetinget avlingssvikt inn til kommunen. Det er 
viktig for at kommunen og Fylkesmannen skal ha 
mulighet til å komme på befaring. Søknader som 
ikke er blitt meldt i tide, blir avvist i følge 
forskriften. Søknadsfristen 31. oktober er absolutt. 
 

Nettbasert autorisasjonskurs ved fornying 
Mattilsynet har lansert et nettbasert 
autorisasjonskurs for de som skal kjøpe og bruke 
plantevernmidler. Det er allerede 75 personer i 
Vestfold som har fornyet plantevernbeviset 
gjennom e-læringskurset. Tilbakemeldingene er 
gode på det faglige innholdet.  
Grunnkurset vil fortsatt være tradisjonell 
klasseromsundervisning. Det holdes kurs over 4 
kvelder til høsten. De som ønsker tradisjonelt kurs 
når de skal fornye plantevernbeviset, kan følge de 
to første kveldene av grunnkurset. Mer informasjon 
hos Studieforbundet samfunn og næring (SNS)  
tlf. 33 36 32 00. 

Fri for floghavre?  
Dersom eier/bruker av eiendom som er registrert 
med floghavre, mener at eiendommen er fri for 
floghavre, kan eier/bruker søke landbrukskontoret i 
kommunen om å bli frierklært. Kommunen vil da gå 
kontroll av eiendommen den første vekstsesongen. 
Hvis kommunen ikke finner floghavre, vil 
Mattilsynet gå kontroll den andre vekstsesongen. 
Det må dyrkes bygg eller vårhvete på tidligere 
funnsted og skifte rundt de to kontrollårene. 
Søknadskjema om frierklæring ligger på Mattilsynet 
sin internettside, under «Skjema».  
 
Vi minner samtidig om plikten til å melde funn eller 
mistanke om funn av floghavre til kommunen hvis 
ikke eiendommen står i floghavreregisteret. Det skal 
da tas med ei floghavreplante til kommunen som 
sender planta til analyse. Det er dessuten et krav at 
et 20 meter bredt belte er helt fritt for floghavre 
mot naboeiendom, veier og åpne vannveier. Mer 
informasjon finnes på www.mattilsynet.no. 

 
Hønsehirse, hva kan vi gjøre? 
Hønsehirse øker i utbredelse i Vestfold og har 
mange steder blitt et problemugras. Det er ikke 
lenger et ugras vi bare finner i kystområdene. 
Hønsehirse spirer fra frø om våren når 
jordtemperaturen kommer opp i ca. 13-15°C. Kravet 
til høy jordtemperatur for å spire fører til at mange 
planter ikke har spira når vi ugrassprøyter i 
kulturene. Hver plante kan produsere et stort antall 
frø som overlever flere år i jorda. 

Forebygging/bekjemping: 
Luk vekk enkeltplanter før den klarer å etablere 
store bestander. Unngå spredning der det er store 
bestander, spyl vekk jord fra redskap, blås rein 
tresker. Der den er etablert bør en gi den så dårlige 
forhold som mulig, tidlig etablering av en tett kultur 
vil hemme hønsehirse.  Ugrassprøyting: Krav til høg 
spiretemperatur fører til at hirse spirer seint i 
sesongen og kjemiske midler må ikke brukes for 
tidlig.  
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Aktuelle midler: 

Kultur Ugrasmidler 

Korn, ikke 

havre 

 

 

 

 

 

Puma Extra og Axial er de mest 

aktuelle midlene. Hussar OD har 

effekt men brukes så tidlig at det er 

liten effekt på hirsa. Glyfosat i moden 

bygg reduserer spireevnen i 

hønsehirsa med minst 90 %, det er en 

nødløsning når hønsehirse oppdages 

seint i sesongen.  

Høsthvete 

og 

vårhvete 

(ikke andre 

kornarter) 

 

Atributt Twin er et nytt middel som 

kan benyttes mot kveke og noen 

grasarter, blant annet hønsehirse. Den 

ene komponenten, Atributt, virker 

både gjennom jord og blad og krever 

god jordfuktighet for best effekt. Det 

må benyttes på et tidlig stadie, før 

hønsehirsen har fått to blader. 

Potet Titus, Select, (Fenix 50-75 % effekt). 

Sencor har effekt, men ikke i den lave 

dosene som benyttes i praksis. 

Mais Titus, Lentagran og MaisTer. 

Diverse 

grønnsaker 

Select, Agil, Focus Ultra, (Fenix 50-90 

% effekt), Lentagran. Sencor har effekt 

men ikke i den lave dosene som 

benyttes i praksis. 

En informasjonsfolder kan lastes ned fra nettsiden 
til Norsk landbruksrådgivning Viken. 
 
Fagskolestudie Driftsledelse  
Gartner og Grønt 
Er videreutdanning innen det grøntfaglige aktuelt 
for deg? Vea – Statens fagskole for gartnere og 
blomsterdekoratører tilbyr fagskoleutdanning for 
deg som er gartner, jobber i hagesenter, 
planteskole, hos grossist eller i varehandel med 
planter, frukt og bær. 
 
Med denne fagskoleutdanningen lærer du å lede en 
produksjon innen frukt, bær, grønnsaker, blomster 
og planteskolevarer. Du oppnår 
ledelseskompetanse innen varehandel og 
omsetning av grønne produkter. Du blir en 
dyktigere håndverker med kunnskap om 
verdiskapning fra produksjon til salg.  
 
Studiet gir 60 fagskolepoeng, deltid over 2 år. Første 
året er undervisningen på Vea i Moelv, andre året 
er på Gjennestad i Vestfold. 
Søknadsfristen er 15. april, men det er fullt mulig å 
søke etter fristen (så snart som mulig). 

Her finner du mer informasjon om studiet, 
studieplan og søknadsskjema. 
http://www.vea-
fs.no/no/studietilbud/fagskole/driftsledelse-
gartner-og-gront/ 
 
Oslofjorden Frukt & Bær SA 
Oslofjorden Frukt & Bær SA er nå stiftet som et 
samvirkeforetak og har fått innvilget et 
bedriftsnettverksprosjekt fra Innovasjon Norge 
Buskerud og Vestfold. 
 
Oslofjorden Frukt & Bær har ansatt ny daglig leder, 
Anne Kari Skjørdal. Hun starter opp 1. juni. Anne 
Kari er hagebrukskandidat fra Ås med bred erfaring 
fra å jobbe med prosjekter og gründervirksomhet.  
Oslofjorden Frukt & Bær SA ønsker å være et 
prosjektsamvirke for produsenter rundt 
Oslofjorden. Nettverket ønsker å være med å bidra 
til videre utvikling av frukt- og bærnæringen rundt 
Oslofjorden, sammen med eksiterende aktører i 
markedet. Viktig fokusområde er å bedre 
bunnlinjen til produsentene. 
 
Det ble arrangert et åpent møte for frukt-og 
bærprodusenter rundt Oslofjorden hos Nofima den 
9. mars med temaet «restråstoffer fra, og 
muligheter for frukt og bær som i dag ikke selges 
som første sortering i tradisjonell omsetning». Einar 
Risvik fra Nofima hadde et innlegg der han utfordret 
næringen på å tenke nytt. Produsenter og forskere 
ble delt i grupper og flere gode ideer kom opp. Med 
bakgrunn i de ideene ønsker vi nå å få på plass 
prosjekter med både Nofima, NIBIO og NMBU. 
Prosjektene vil synligjøre produsentene rundt 
Oslofjorden. Resultatene av prosjektene skal styrke 
økonomien til produsentene.  
 
Ønsker du mer informasjon eller å melde deg inn, ta 
kontakt med styreleder Lars Petter Blikom, tlf: 913 
98 477, e-post: post@oslofjordenfruktogbaer.no 
 
 
Rekordstor skogplanting i 2016 
Vårplantingen er fulltegnet, men det er bra med 
planter av alle provenienser og kapasitet for 
høstplanting. Ta kontakt med skogbruksleder eller 
prosjektleder Geir Jacobsen tlf. 957 05 409 så snart 
som mulig om du ennå ikke har bestilt.   
  
Ledig kapasitet på ungskogpleie 
Viken Skog har avtale med folk som har ledig 
kapasitet for ungskogpleie – et viktig tiltak for å 
sikre framtidsskogen. Det er 45-50 % tilskudd i 
Vestfold, og resten kan finansieres gjennom 
Skogfond med skattefordel. 
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