
Silja Valand, NLR Viken

900 89 399, silja.valand@nlr.no

Fangvekster
- Sikker etablering for godt resultat

Lunsj med fag

29.03.23
Teams



Vårsådd
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v/såing

Vårsådd
fangvekst
v/3-blad-st

Sommersådd
fangvekst

Høstsådd  fangvekst
- direktesådd
- sådd etter harving

Ugras-
sprøyting

Vårsådd
fangvekst
v/stikking



Hva er en vellykket fangvekst?

Godt nok etablert, god tilvekst om høsten Så liten konkurranse for kornet som mulig

Kan bruke tilgjengelig, rimelig utstyrLager ikke problemer for fremtiden
Sykdom
Ugras



1. Vårsådd 2. Sommersådd

Raigras, timotei, engsvingel, 

hvitkløver, tiriltunge, sikori 

m.m.

Vintervikke, sommervikke, 
oljereddik, honningurt, 
bokhvete, lupin, erter m.m.

3. Direktesådd

I utgangspunktet alle arter, men ta 
hensyn til sådato

Ulike varianter av  fangvekster

4. Sådd etter harving



1. Vårsådd fangvekst

➢ Bruk gras og kløverarter som ikke går i blomst/strå 
samme år

➢ Best egnet i bygg og havre, delvis også i vårhvete

➢ Viktig å velge riktig fangvekstart til riktig kornart

➢ Husk balanse i konkurransen

➢ Så konkurransesterke arter sent, i havre eller med lav 
såmengde - italiensk raigras, flerårig raigras

➢ Så konkurransesvake arter i bygg og hvete, tidlig, med økt 
såmengde - timotei, engsvingel, hundegras, hvitkløver, 
tiriltunge, sikori

➢ 0,5-1 kg gras eller 0,25 kg hvitkløver fungerer i de aller 
fleste tilfeller (timotei 0,4-0,7 kg er nok)

➢ Kombiner gjerne arter!

➢ Tilpasninger kan gjøres på både art, såtid og såmengde

➢ Har du frøproduksjon bruker du den arten og sorten 
også som fangvekst

➢ Husk begrensninger på ugrasmidler



Raigras

Ettårig Toårig Flerårig

Westerwoldsk Italiensk Engelsk

1. År

2. År

Konkurranse
Ugras



Beslutningsstøtte for vårsådde fangvekster

Dine poeng

Hovedvekst

Hvete       1p

2 r bygg   2 p

6 r bygg   3 p

Havre      4 p

Såtid

Samtidig med kornet/

ved stikking                   1p

Kornets 3 bladstadium  3 p

Sum

2 p = Ingen fangvekst anbefales, evt. 

direktesådd etter tresking

3-4 poeng = Flerårig raigras, timotei, 

hundegras

≥ 5 p = Italiensk raigras



Når skal vi IKKE velge vårsådde?

• Vårhvete er et sjansespill pga svak konkurranseevne og fare for redusert 
proteininnhold, velg evt. hvitkløver

• Hønsehirse og floghavre 

• Bare engsvingel og raigras tåler Puma Extra

• Ved behov for Axial er kløver/sikori eneste løsning

• Resistent ugras

• Bruk kun grasarter da resistensbryterne generelt er for tøffe for kløver og sikori

• Skal man ha med kløver, sikori, tiriltunge etc er begrensningene på 
ugrasmidler store.

• Dersom halm skal ammoniakkbehandles



Italiensk raigras

25.11.22

Såtid: Samtidig med kornet
Såtid: på kornets 3- 4 bladsstadium



Flerårig raigras

25.11.22

Såtid: Samtidig med kornet

Timotei
Såtid: Samtidig med kornet



Hundegras

25.11.22

Såtid: Samtidig med kornet



2. Sommersådd før tresking
➢ Mest aktuelt i høstkorn og tidlig bygg

➢ Kjører i sprøytespor på 20-24 m bredde

➢ Viktig med såfrø av jevn størrelse, ikke småfrø

➢ Vikker, reddiker, prilla honningurt, blodkløver etc

➢ Langt dyrere såfrø enn gras- og kløverarter

➢ Ikke så for tidlig

➢ Etter 15. juli og max 3 uker før tresking, helst mindre

➢ Ikke så for sent

➢ Tidlig såing er best, senest ca 20. august?

➢ Kan gå bra etter dette, men risikofylt

➢ Er det tørre forhold mellom såing og tresking er det en 
stor ulempe. Reddiker og til dels vikker takler det «minst 
dårlig»

➢ Ha god ugraskontroll på forhånd

➢ Vær obs å snegler!

➢ Se litt på ettervirkning av ugrasmidler, men….

➢ Ofte mindre skadelig enn etiketten skulle tilsi

➢ Kontakt NLR ved tvil

➢ Husk å kjøre jevnt og spre halmen godt ved tresking



3. Direktesådd etter tresking
➢ Aktuelt etter alle kornarter/-sorter som er høstet til ca 1. 

september

➢ Tid til en runde glyfosat først?

➢ Viktig å komme raskt i gang

➢ Kan velge de fleste arter og blandinger, men grasarter vil ofte 
være for trege i etableringen

➢ Tidlig i august er vikker, reddiker, blodkløver, honningurt, 
italiensk raigras etc aktuelt

➢ I slutten av august og begynnelsen av september er som regel 
rug det beste alternativet, men best å blande med belgvekst!

➢ Viktig å ha såmaskin som takler fersk, seig halm i overflata

➢ Viktig å ha godt spredd halm, ha skarpe kniver på kutteren

➢ Ujamnt fordelt halm kan gjerne strigles

➢ Vær OBS på snegler!

➢ Sjekk om du får tilskudd for Ingen jordarbeiding om høsten 
(RMP) i ditt fylke



4. Høstsådd etter harving

➢ Fra 2023 ble det åpning i RMP for å så fangvekster etter lett 
jordarbeiding etter høsting

➢ Harving kan sikre etableringen, spesielt sent i sesongen

➢ Bedre jordkontakt, rask spiring

➢ Mineraliserer litt nitrogen

➢ Aktuelt ved mye halm

➢ Artsvalg: Samme hensyn som direktesådd etter tresking

➢ Kan redusere en del ugras

➢ Kan stimulere til økt ugrasspiring!

➢ Får ikke tilskudd til Ingen jordarbeiding om høsten (RMP)



➢ Hva slags vekster har du i vekstskiftet ditt?

➢ Mye erter? Unngå vikke pga ertevisnesjue

➢ Mye raps? Redusert bruk av reddiker

➢ Mye korn? Bruk gjerne andre plantefamilier enn gras som fangvekst (sykdom, 
nematoder etc)

➢ Har du floghavre og/eller hønsehirse?

➢ Vær obs på vårsådde fangvekster

➢ Puma Extra kan brukes i raigras og engsvingel

➢ Axial kan ikke kombineres med vårsådde grasarter

➢ Har du resistent ugras?

➢ Komplisert med vårsådde belgvekster/sikori

➢ OK med vårsådde grasarter, og ellers sommersådde og direktesådde fangvekster

➢ Har du frøproduksjon?

➢ Bruk gjerne den arten og sorten du produserer frø av som fangvekst, evt. 
sommersådde arter

➢ Vær veldig obs på fare for innføring av nye arter, spes hønsehirse i honningurt og 
grasugras

Valg av arter og sorter



➢ Jo tidligere såtid jo bedre!

➢ Har du god spredning av halm og agner?

➢ Jevnt dekke av halm og agner er viktig, spesielt ved sommersådde vekster

➢ Viktig å huske på fangvekstene når du tresker, kjør jevnt og trutt

➢ Hva skal du dyrke året etter?

➢ Reddiker kan ha en tendens til å spire noe ujevnt under tørre forhold, spesielt ved overflatesåing 
kombinert med pløyefri etablering året etter

➢ Kan gi problemer året etter i åkerbønner, erter og raps

➢ Reddiker kan bekjempes med Basagran og Fenix, men ikke Centium eller Matrigon

Andre ting å tenke på



Hønsehirse? Bruk norskavlet frø!

• Hønsehirsefrø i importert såvare??

• Ingen garanti for at importert frø ikke 
inneholder hønsehirse, kan i teorien lovlig  
inneholde 1 % hønsehirse

• Norskavlet frø er garantert fritt for 
hønsehirse!

«Såvaren skal ikke 

inneholde Avena

fatua (floghavre),

Avena sterilis og 

norskproduserte 

såvarer skal heller 

ikke inneholde

Echinochloa crus-

galli (hønsehirse).»



Hvordan hindre problemer neste år?

Jordarbeidingsmetode Glyfosat på forhånd

Pløying m/forploger Valgfritt

Fresing/skålharving Ja

Direktesåing Ja

➢ Dersom man driver uten pløying og glyfosat bør det kun velges 

utvintrende arter

➢ Vurder dose: Enkelte arter kan trenge høy dose glyfosat, f. eks 

hvitkløver og sikori

➢ Sikori er viktig å få tatt 100 % livet av i et rent kornomløp!

➢ Velg riktig art og avslutt veksten riktig!



Tilskudd til fangvekster over Regionalt miljøprogram, RMP

➢ Nye ordninger for tilskudd til fangvekster lanseres straks, fra Statsforvalteren i Oslo Viken 
i dag

➢ To ulike kategorier, med to tiltaksklasser hver:

➢ Fangvekster sådd som underkultur – alt som såes før tresking

✓ Hovedvekst korn/oljevekster/belgvekster/fôrmais

✓ Hovedvekst grønnsaker/potet

➢ Fangvekster sådd etter høsting – alt som såes etter tresking

✓ Hovedvekst korn/oljevekster/belgvekster/fôrmais

✓ Hovedvekst grønnsaker/potet

Sjekk vilkårene i RMP-
veilederen for ditt fylke

• Tilskudd og vilkår for 
fangvekster

• Får du tilskudd til Ingen 
jordarbeiding om 
høsten?

• Ekstra tilskudd på 50 kr 
for høy diversitet?



LYKKE TIL MED FANGVEKSTENE!

Takk for meg ☺
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