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Produksjonstilskudd - nye søknadsfrister 
I 2017 er søknadsfristene 15. mai og 15. oktober, 
med telledatoer 1. mai og 1. oktober. 
Husdyrprodusenter skal søke i mai og oktober. 
Planteprodusenter skal kun søke i oktober. 
 
Søknadsfristene er absolutte, dvs. at det ikke lenger 
vil være mulig å levere søknaden etter fristen. 
Foretak som leverer søknaden innen fristen vil 
kunne endre opplysningene i søknaden i 14 dager 
etter fristen uten å få trekk. Ved spørsmål til 
landbrukskontoret, ta kontakt i god tid før 
søknadsfristen! Mer informasjon finner du hos 
www.landbruksdirektoratet.no.  

 
Tilskudd regionale miljøtilskudd (RMP)  
Ny søknadsfrist er 15. oktober. 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. Søknadsfristen 
31. oktober er absolutt. 
 

Hønsehirse og svartsøtvier har blitt 
problemugras i Vestfold, hva kan vi gjøre? 
Hønsehirse og svartsøtvier øker i utbredelse i 
Vestfold og kan reise med store avlinger om det 
ikke gjøres spesielle tiltak med bekjempelse. 
Svartsøtvier kan gi store problemer i potet og i 
enkelte grønnsakkulturer men sjeldnere i korn, den 
er uønsket på arealer med erter til fabrikk fordi 
bærene ikke kan sorteres ut fra ertene.  

Begge artene kjennetegnes ved at de er 
sommerettårige, de krever høg jordtemperatur før 
de spirer, og de spirer over en lang periode. Dette 
gir utfordringer med bekjempelse. Dessuten kan 

frøene overleve mange år i jorda. Vær oppmerksom 
på at en ny art søtvier har dukket opp, 
physalissøtvier. 

Forebygging/bekjemping: 
Luk vekk enkeltplanter før de klarer å etablere store 
bestander. Unngå spredning der det er store 
bestander, spyl vekk jord fra redskap, blås rein 
tresker. Gi ugraset konkurranse/ skygge. Det har 
god effekt både mot svartsøtvier og hønsehirse. 
God agronomi gir kulturvekstene et fortrinn. 
Ugrassprøyting: Krav til høg spiretemperatur fører 
til at hirse spirer seint i sesongen og kjemiske midler 
må ikke brukes for tidlig. Ved bruk av ugrasmidler 
med som virker gjennom jorda, jordherbicider, er 
det viktig med god jordfuktighet ved sprøyting og 
midlene har best effekt like før spiring av ugraset. 

Aktuelle midler mot hønsehirse: 

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 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. Må benyttes på et tidlig 

stadie, før hønsehirsen har fått to 

blader. 

Potet og 

diverse 

grønnsaker 

Grasugrasmidlene Select, Agil, Focus 

Ultra. Titus har god effekt, Fenix 50-75 

% effekt. Sencor har effekt, men litt 

svak i de lave dosene som man kan 

benytte. Boxer kan ha meget god 

effekt. 

Mais Titus og MaisTer + Mero 
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Aktuelle midler mot svartsøtvier: 

Kultur Ugrasmidler 

Korn Lite problem i korn 

Potet og 

diverse 

grønnsaker 

Sencor, Fenix, Centium i trippel-

blanding har noe effekt. Boxer har 

også noe effekt. Felles for alle 

midlene er at de må brukes når det er 

god jordfuktighet i overflaten, og før 

ugrasene spirer. Med spiring over lang 

tid vil ugrasmidlene etter hvert ha 

mistet noe av effekten mot den 

seineste spiringen. 

Mais Spitfire 333HL/Starane 333HL, 

MaisTer+Mero 

En informasjonsfolder om hønsehirse kan lastes ned 
fra nettsiden til Norsk landbruksrådgivning Viken. 
 
 

Tilskudd til suppleringsplanting 2017 
Under tilskuddsordningen klimaplanting som før 
bare ga tilskudd til tettere planting, er det nå mulig 
å søke om 60% tilskudd for plantekjøp og utplanting 
av suppleringsplanter. Vilkårene for 
suppleringsplanting er at plantetettheten etter 
utført supplering tilsvarer det minimum plantetall 
pr da som løser ut tilskudd for tettere planting.  
 
Skogeier må selv gjøre kommunen oppmerksom på 
ønsket om tilskudd, og legge ved dokumentasjon på 
kvittering for plantekjøp, kartfesting av flaten, og 
tilstand før og etter suppleringen ble utført. 
 
Bonitet: Minste plantetall etter supplering: 
G14   160 planter/da 
G17  180 planter/da 
G20  200 planter/da 
G23 og over 220 planter/da 
 

 
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 fagskole-utdanningen lærer du å lede 
en produksjon innen frukt, bær, grønnsaker, 
blomster og planteskole-varer. 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. Mer informasjon om 
studiet, studieplan og søknadsskjema finner du her: 
http://www.vea-fs.no/no/studietilbud/fagskole/ 
driftsledelse-gartner-og-gront/ 

 
Bønder må også ha beredskapsplaner 
Fylkesberedskapssjefen ser på bøndene som en 
ressurs ved naturhendelser, men også som sårbare. 
Han skriver: «Flere ganger de siste årene har 
bønder i Vestfold gjort en stor innsats for 
samfunnet med å begrense skadene av flom og 
uvær. Men landbruksnæringen er selv sårbar i en 
krisesituasjon, og må ha beredskapsplaner for egen 
drift». Mer informasjon i en nyhetssak på 
www.grontfagsenter.no  
 

 
 
 
Økologisk ribeskurs - våren 2017 
Dato:  25. april 2017 – 20. juni 2017 
Arrangør:  Sigrid Mogan i NLR Viken, 

Føregangsfylke økologisk frukt og 
bær. Kontaktperson: 
sigrid.mogan@nlr.no, mobil: 
95230530. PÅMELDINGSFRIST:  

 20. april, pga. matbestilling. 
Målgruppe:  Åpent for alle som vil dyrke ribes for

 salg. Kurset skal gi deltakerne 
teoretisk og praktisk innføring i 
økologisk dyrking av solbær, rips og 
stikkelsbær 

Merknad: KURSDATOER: 25. april, 9. mai,  
 20. juni. Det vil være mulig å følge
 teoridelen av kurset via Skype, etter 
avtale med kursholder. Pris 500,- for 
alle kurskveldene 

Sted:   Foss gård, Stokkeveien 4, 3413 Lier 
Link: https://prosjekt.fylkesmannen.no/Okologiske-
foregangsfylker/Arrangement-og-kurs/Okologisk-
frukt-og-bar/Ribeskurs-2017-NLR/  

 

Nytt fra kompetansenettverket for lokalmat Øst  
Kurs våren/sommeren 2017 

 
9. mai Økologisk bakekurs – søtbakst en verden av 

fristelser- Sted: Nofima, Ås 
7. - 8. juni Fermentering av grønnsaker - tradisjon 

med nye muligheter. Sted: Kulinarisk 
akademi, Oslo. 

13. - 14. juni Fra lokalt mel til spennende bakst.
 Sted: Nofima, Ås 
Mer informasjon: https://nofima.no/aktiviteter/ 
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