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RUNDBALLEPLAST- IKKE LA 

PLASTEN LIGGE Å FLYTE ! LEVÈR 

DEN TIL GJENVINNING 

Som vi alle vet går det med enorme mengder plastfolie 

til rundballer hvert år. Dette er et problemavfall, som 

ikke skal ligge å forurense i naturen. Vi oppfordrer alle 

til å samle plasten og levere den til et godkjent 

avfallsmottak. Før levering må stein og jord fjernes fra 

plasten. Ikke brenn plasten! 

Følgende avfallsmottak på Romerike tar i mot 

rundballeplast gratis:  

Ragnsells Gardermoen,  

Telefon: 22800800, ring for avtale om levering. 

Åpningstider: Mandag - fredag 07.00 - 16.00 

E-post: kundesenter@ragnsells.no 

Besøksadresse: Hovinmovegen 158, 2067 Jessheim  

Postadresse: Postboks 453, 1471 Lørenskog 

Tar i mot: 

• Rundballefolie hvit og farget 

• Hvit og farget må sorteres adskilt 

Ikke rundballenett ! 

Vi oppfordrer alle til å samle plasten og levere den til gjenvinning. Det er stadig fokus på plast i naturen og 

den økende forurensingsfaren denne utgjør for både dyrelivet og oss, så vær med å bidra til å redusere dette 

problemet. La ikke plasten ligge ute i naturen ! 

 

HØNSEHIRSE- DET NYE PROBLEMUGRASET 
Hønsehirse regnes som det 3.verste ugraset i verden (floghavren kommer helt nede på 12 plass). I Norge har 

dette vært mest vanlig til nå i områdene vest for Oslofjorden (Vestfold). Nå tyder alt på at det er i ferd med å 

spre seg videre nordover, og det ble også rapportert funn av hønsehirse  to kornåkere i Eidsvoll i fjor. Det er 

flere mulige måter planten kan ha spredd seg hit på, men det er ikke fastslått hvilken. Det kan være at 

planten kommer inn til Norge ved import av såvare og planter til planteskoler. Fôr til villfugl er også en 

vesentlig innførselsvei. Spres lett med ulike typer jordbruksmaskiner (og anleggsmaskiner). Den voksne 

planten kan bli opptil 1,5 m høy. Planten busker seg med mange kraftige, flattrykte skudd, og er gjerne 

rødfarget ved grunnen. Skuddene kan danne store, av og til flate, tuer. Gjennomsnittlig antall frø pr. 

plante er 400-2000. Under ideelle forhold kan det være flere titalls tusen frø pr plante . 

 

Rundballeplast på avveie i naturen- intet vakkert syn, 
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Hønsehirse (bilde) krever høye temperaturer, med et 

optimum på ca. 18 °C, for å vokse og sette modne frø. 

Spiretemperatur har variert fra 10 til 40 °C, optimum 

spiring rundt 20-30 °C. Normalt er nymodne frø dormante 

(med frøhvile), men kan miste hvilen etter 1 ½ måned ved 

tørr og varm lagring. 

Forekommer i åker, - i Norge i grønnsaker, potet og 

vårkorn -, på åkerkanter, på avfallsplasser, ved møller, 

gartnerier og planteskoler, og annen åpen jord i tropiske, 

subtropiske og tempererte strøk. Hønsehirse setter små 

krav til jordtypen. Den er registrert på sand- og 

morenejord, og på leir- og myrjord. Den vokser både på 

tørre og fuktige steder, og er i nyere tid observert også på 

vassjuk jord i Norge. Meld ifra til landbrukskontoret, 

dersom du finner hønsehirse i åkeren. Vi skal etter hvert 

forsøke å få en oversikt over utbredelsen her i kommunen. 

Som nevnt dukket det opp en forekomst i en kornåker i 

fjor, og faren for at det kan ha spredd seg til andre åkere 

er dessverre ikke helt usannsynlig. 

 

Det er fremdeles floghavre på for mange 

landbrukseiendommer i Eidsvoll 

Men vi skal ikke glemme floghavren, som 

fremdeles er et svært uønsket ugras i Norge, og 

som har vært det i lang tid nå.  Vi oppfordrer alle til 

å følge med i åkeren utover i vekstsesongen og luke 

unna de plantene som skulle dukke opp. Og frøet til 

floghavren kan som kjent ligge i jorda veldig lenge 

før det spirer (langt over 10 år i enkelte tilfeller). 

Derfor er det viktig å ta noen runder i åkeren flere 

ganger i løpet av vekstsesongen. Den beste 

bekjempelsen ved moderate mengder floghavre, er 

luking og brenning av hele planten. Ved store 

forekomster kan sprøyting være aktuelt.  

Såkornprodusenter har et ekstra ansvar for å bekjempe floghavren. Bekjempelsen av floghavren er hjemlet i 

en egen forskrift, noe hønsehirsen ikke er enda, men det er håp om at den blir det med det første. Det er på 

sin plass å minne om viktigheten av reingjøring av redskap og maskiner ved leiekjøring mellom eiendommer 

som er registrert med floghavre. Det gjelder alle typer redskaper og maskiner, da floghavrefrøene kan følge 

med jorda som henger seg på redskaper og maskiner (også anleggsmaskiner). 

 

Frierklæring 

Dersom du ønsker å frierklære landbrukseiendommen din for floghavre, så gi melding til landbrukskontoret om det, 

slik at vi kan kontrollere det aktuelle arealet i den første vekstsesongen. Neste sesong skal Mattilsynet eller 

statsforvalteren (tidl. fylkesmannen) foreta kontrollen. Det er viktig at det andre året dyrkes en lett kontrollerbar vekst 

på arealet, bygg eller hvete, IKKE havre. Dersom det ikke finnes floghavre på arealet det andre kontrollåret, kan 

eiendommen frierklæres, noe som Mattilsynet registrerer.  Da blir eiendommen fjernet fra Mattilsynets liste over 

eiendommer som har registrert floghavre. 

 


