
Vekstnytt uke 36. 
 
 
Korn 
Treskinga har gått for fullt i deler av regionen. Vi får signaler om at de normalt sådde åkrene har gode 
avlinger. Etter en del kraftige regnbyger den siste uken meldes det om legde i en del kornåkere, men 
hvor store arealer som har fått legde er veldig lokalt. 
 
Arealer som ikke ble sådd i år 
På grunn av den bløte våren var det en del areal som ikke ble sådd i vår. Disse bør behandles mot 
kveke og annet flerårig ugras så tidlig som mulig, mens det fortsatt er vekst og transport nedover i 
planta.  
Vi minner om at disse arealene ikke oppfyller vilkåra for produksjonstilskudd.  
 
Høstkorn 
Vurderer du høstkorn? Bestill korn i tide. Høstkornet bør i jorda rundt 10.-15. september.  
 
Dekk til lasset – ikke spre floghavre 
Vi minner om tildekking av kornlass og halm ved transport for å unngå å spre floghavre. Også langs 
veg inn til egen gard og mellom skiftene.  
 
Potet  
Potetopptaket har startet men regnet har også her ført til stopp i innhøstingen. Det meldes om 
varierende størrelse på potetene. Det er noen tegn til tørråte, så tenkt mest mulig beskyttelse. Finner 
du tørråteangrep i egen åker, bør du svi ned hvis knollene er store nok. Er knollene for små så sjekk 
med  landbruksrådgivingen  hva du bør gjøre. Behandlingsfrister for aktuelle tørråtemidler er fra 3 til 
sju dager. 
 
Gras 
Det meldes om bra grasavlinger også på 2. slåtten. På grunn av nedbøren som har kommet den siste 
tiden står det fortsatt igjen en del arealer i vår region som ikke er høstet. 
 
Klimabetinget avlingsskade 
Har du arealer som ble sådd veldig sent, og det kan være aktuellt å søke om klimabetinget 
avlingsskade i år er det meget viktig huske på å melde ifra til landbrukskontoret i god til før 
innhøsting, slik at landbrukskontoret får befart arealet før innhøstingen starter. Det minnes om at 
alle dispensasjoner som ble innført for fjorårets vekstsesong (2018) nå er opphørt. Arealet må ha 
være tilsådd med en vekst for at det skal være berettiget å søke om klimabetinget avlingsskade. 
 
Drenering: 
 Vi minner igjen om tilskuddsordningen for drenering. Det er midler til rådighet for drenering. Etter 
tidvis stor medbørsmengder denne våren/sommeren er det lettere å se hvor man bør gjøre noe. 
Tilskuddet er på kr 2000,- for systematisk grøfting og kr 30,- pr løpemeter ved enkeltgrøfter. Det gis 
normalt en frist på 3 år for å få gjennomført grøftingen. Send din søknad nå:  
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-drenering-avjordbruksjord 
 
Åkerreiner og andre restarealer: 
 For å hindre frøsetting og oppslag av trær bør åkerreiner og andre restarealer ryddes manuelt eller 
mekanisk. 
 
 



 
Landbrukskontorene i Solør-Odal 
Norsk Landbruksrådgiving Øst 
Fylkesmannen i Innlandet 
 
 
 
 
 


