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PERSONALENDRINGER PÅ LANDBRUKSKONTORET
Anders Habberstad går ut i ett års permisjon fra jobben som
skogbruksansvarlig i Eidsvoll fra 1. august. Han skal prøve seg som lærer på
Hvam videregående skole. Vi ønsker ham lykke til som lærer !
Forhåpentligvis ønsker han seg tilbake til oss om ett års tid. Som vikar er
ansatt Petter Haugen (bildet). Haugen har 3- årig skogskole fra Brandbu. Han
er bosatt i Eidsvoll. Han vil ha de samme arbeidsoppgavene som Anders med
føring av skogfond, kontroll av skogkulturtiltak, ansvar for forvaltning av
kommuneskogen, kontakt med skogeierlagene mv. Vi ønsker Petter Haugen
velkommen til landbrukskontoret. Dere som er kunder hos oss får ta godt i
mot ham ! Han får for øvrig samme kontortelefon som Anders, dvs. 66 10 70
92.
Koronasituasjonen
Vi er mer på kontoret på rådhuset nå for tiden enn tidligere i vår, ettersom samfunnet ellers er åpnet mer, men
det kan fremdeles bli noe hjemmekontor, særlig hvis smittesituasjonen skulle endres til det verre. Ring for
sikkerhets skyld for avtale, dersom du ønsker å ha møte med noen av oss. Ring da sentralbordet på rådhuset på
tlf. 66 10 70 00, de setter over til det rette telefonnummeret, det være seg kontortelefon eller mobil.
Ellers kan vi kontaktes på våre respektive e-post adresser:
Dag.Opsahl@eidsvoll.kommune.no
Lars.Johnsrud@eidsvoll.kommune.no
Petter.Haugen@eidsvoll.kommune.no
Sommerferie
Det kan i juli/ august måned variere noe med bemanningen på kontoret pga ferieavviklingen, men
landbrukskontoret skal være bemannet i hele sommer med minst 1 person.
Digitale løsninger
Vi minner også om å bruke elektroniske løsninger for eksempelvis søknad om tilskudd til drenering av
jordbruksjord (fortløpende frist). Disse søknadene leveres via Altinn.
PÅMINNELSE OM INFORMASJON OM KORONNASMITTEN PÅ NETTPANDEMIEN ER IKKE OVER !
Det ligger ute mye informasjon om landbruket og koronasmitten på nett. Både bondelaget, fylkesmannen og
mattilsynet har egne sider om temaet. Følgende lenker kan være nyttige i denne sammenhengen:
https://www.bondelaget.no/tema/koronaviruset/
https://www.mattilsynet.no/Utbrudd_av_koronavirus/informasjon_til_produksjonsdyr_og_hesteeiere_mfl_om_koron
avirus.37939

Ellers anbefaler vi nyhetssiden fra fylkesmannen i Oslo og Viken til deg som er bonde:
https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/aktuelle-nyheter---landbruk-og-mat/

FLOGHAVRE- HUSK Å KONTROLLERE ÅKEREN GJENNOM
VEKSTSESONGEN
Det er tid for å kontrollere åkeren for floghavre. Det gjelder særlig på de
eiendommene som har registrert floghavre tidligere og som ikke er frierklært.
Eventuelle planter lukes bort (hele planten fjernes) og brennes. Det kan sprøytes der
det er stor forekomst av floghavre, slik at luking er vanskelig. Ønsker du å få
frierklært eiendommen for floghavre, tar du kontakt med landbrukskontoret, slik at
prosessen med frierklæringen kan igangsettes. Vi minner igjen om viktigheten av å
tildekke kornet ved transport, reingjøre traktor og redskap mellom eiendommene
ved leiekjøring og ellers bekjempe floghavren, slik at vi reduserer utbredelsen av
denne brysomme ugrasplanta mest mulig. Bekjempelse av floghavre er regulert i en
egen forskrift: https://lovdata.no/forskrift/2015-06-22-752

HØNSEHIRSE
Hønsehirse (Echinochloa crus-galli) øker i
utbredelse og er mange steder nå et problemugras
i flere kulturer. Tidligere var dette å regne som et
ugras i kystområdene hvor en hadde det varmeste
klimaet, nå finnes den lenger innover i landet
også. Og den sprer seg raskt, dessverre. Den er et
minst like brysomt ugras som floghavren.
Unngå hønsehirse på gården
Unngå «smitta» maskiner/redskap inn på gården
–reingjøring
▪ Størst risiko: skurtresker, halmpresse,
rundballepresse, beitepusser
▪ Mindre risiko –men også enklere å reingjøre:
jordarbeidingsredskap
▪ Fjern mest mulig av jord på redskap og traktor når du skal kjøre fra et skifte til et annet, der du vet det er
hønsehirse.
Rein såvare er viktig.
▪ Frøa overlever i talle og gjødsel, og kan spres derfra.
▪ Kjøp av halm kan føre med seg hønsehirsefrø. Halm som er ammoniakkbehandlet er trygt, der vil frø både
av hønsehirse og floghavre være drept. Høyballer utgjør en mindre risiko enn halm fordi dette oftest høstes før
hønsehirsen har modne aks.
Kjøp/ mottak av jord
▪ Sjekk hvor jorda kommer fra,og vurder risiko for at frø av hønsehirse er med som «nissen på lasset».
Leiejord
▪ Hold utkikk på ny leiejord slik at du ikke innfører smitte til egen jord. Pass også på at du ikke tar med
hønsehirse til ny leiejord som er fri.
Anleggs-/ gravearbeid utført av entreprenører:
▪Krev at utstyr er reingjort før det kommer til gården.

V i ønsker alle en riktig god sommer !

