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Pollinerende insekter 

• Ny rapport – viser nedgang i antall insekter 

• Effekt på økosystemer 

 

• Faktorer som påvirker: 

– Plantevernmidler 

– Gjødsling 

– Gjengroing 

– Nedbygging 
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Soner for pollinerende insekter 

• Kan kun anlegges i kombinasjon med: 

• Grasdekte vannveier (gras i dråg), 6 m bred 

• Grasdekt kantsone mot vassdrag, 6 m gras + 2 m 
naturlig vegetasjon 

• Skal ikke gjødsles eller sprøytes med 
plantevernmidler  

• Arealet bør ikke slås/pusses før sent på  

høsten når det meste er avblomstret 
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Soner for pollinerende insekter  
- skjøtsel 

Mål: pollinatorvennlige blomster gjennom hele 
vekstsesongen. 

Etablering: 

• Fornye enga samtidig som man sår blomsterfrø 

• Blomsterfrøene kan spres med viftespreder  

eller blandes med grasfrøene i såmaskina 

• Må ikke sås for dypt! 

• Bør være en blanding med flere blomster 

• F.eks: rødkløver, hvitkløver, tiriltunge og  

honningurt. 
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Fangvekster - Hvorfor? 

• Hindrer næringstap 

• Holde på jorda                 

• Fotosyntese hele vekstsesongen 

• Øke organisk materiale= klimatiltak! 

• Fôre jordlivet   

• Jordstruktur, jordløsning 

• Begrense ugras på høsten + sanere sykdom? 

• N-fiksering  
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Ettervirkning og avling 

Uansett N-mengde så ble det best avling av vårbygg etter tre år med ulike fangvekster. 
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Fangvekster - etablering  

• Sådd sammen med vekster til frømodning 
– Må være sådd før tresking for å få tilskudd 

• Kan sås samtidig som kornet 
– I grasfrøkasse eller sammen med kornet 

– Hvitkløver og flerårig raigras, anbefalt såmengde 0,7-1 
kg/daa 

• Såing ved ugrasharving, med frøaggregat 
– Hvitkløver, flerårig raigras, anbefalt såmengde 1 kg/daa 

• Spredd med viftespreder ca.2 uker før tresking 
– Raskt voksende vekster, eks: fôrvikke, oljereddik, 

honningurt, anbefalt såmengde varierer med blanding 
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Overvintrende eller utvintrende 
fangvekster? 

Rug It. Flerårig 
raigras 

Diverse 
grasarter 

Sikori 

Hvitkløver Vintervikke Tiriltunge Rødkløver 

Havre W.w/1- årig 
raigras 

Honningurt Erter 

Fôr/oljereddik Fôrvikke Perserkløver Blodkløver 

Hver vekst bidrar med ulike egenskaper 

Overvintrende  

Utvintrende  
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Havre og erter 

Vikke Blodkløver Honningurt 

 

Sikori Mangfold 

Daikon 
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Ugrasharving 

• Ugrasharving i vekster til frømodning 

• Blindharving under 1 uke etter såing,  

• + evt.en harving til ved 3-4-bladstadiet 

• Viktig med tørre forhold 

• Havre godt egnet 

• Foreløpig sats 50,- kr/daa 

• + Sparte kostnader for  

sprøytemiddel: ca.20-30 kr 
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Rådgivingstilbud 

• Vårt rådgivingstilbud: 

– bistand til selve søknadsprosessen på kontoret 

• Både SMIL og RMP 

– gratis RMP- og SMIL-rådgiving på gården 

 


