
Innledning 

Floghavre i Vestfold 

Det har i flere tiår vært stort fokus på floghavre i Vestfold. Floghavre er først og 

fremst et problem i korndyrking der floghavren setter ned avlingene kraftig når det 

blir mye av den. Da er det nødvendig å sprøyte med floghavremiddel. Det gir en 

ekstra kostnad for bonden og uheldig miljøeffekt gjennom økt fare for rester av 

plantevernmidler i vassdragene. 

Vestfold har mye dyrking av såkorn og engfrø. I såkorn og engfrø med store frø er 

det absolutt 0-toleranse for floghavre. Hvis naboene har mye floghavre og ikke 

luker, så er faren stor for å spre floghavre til frøarealene. 

Vestfold har nesten all dyrkingen av konserveserter i landet. Her kreves det også 

floghavrefrie arealer. 

Her har vi presentert situasjonen i Vestfold og kommunene i 2003. 

Floghavresituasjonen endrer seg lite og presentasjonen vil gi et godt bilde av 

situasjonen flere år framover. 

Grunnlaget for presentasjonen er floghavreregisteret. Eiendommer med floghavre er 

registrert med hele det dyrka arealet. Registeret skiller ikke på hvor mye floghavre 

det er. Restriksjoner i forhold til floghavre gjelder hele eiendommen, ikke bare de 

deler av eiendommen der det er floghavre. 



Utvikling av floghavre 

Kommentar: 

Det har vært floghavre i fylket lenger tilbake enn det vi ser her, men det var på 1970-tallet offentlige myndigheter satte fokus på 

floghavre som en trussel. Med mye korndyrking, såkorn- og engfrøproduksjon var det viktig for Vestfold å holde floghavren under 

kontroll og ha store floghavrefrie arealer. Det ble derfor satt i gang store floghavreaksjoner. Naboer samarbeidet om kontroll og 

luking. Dette ga resultater og antall floghavreeiendommer har nesten vært uendret de siste 20 årene. 

Kilde: Mattilsynet - floghavreregisteret 



I forhold til driftsenheter 

Kommentar: 

Antall floghavreeiendommer har stabilisert seg, men antall driftsenheter reduseres kraftig (større enheter pga økt jordleie). Det 

fører til mer driftsfellesskap mellom floghavreeiendommer og floghavrefrie eiendommer og dermed større fare for spredning av 

floghavre. I tillegg er det økt treskersamarbeid mellom de forskjellige driftsenhetene. Det vises ikke på denne figuren. 

Kilde: Mattilsynet – floghavreregisteret, Statens landbruksforvaltning – søknad om produksjonstilskudd 



Floghavreareal i kommunene 

Utbredelse av floghavre og driftsfellesskap med floghavrebruk i 2003
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Driftsfellesskap med floghavreeiendom

Kommentar: 

I floghavreregisteret blir hele det dyrka arealet på eiendommer med floghavre regnet som floghavreareal. På mange eiendommer er 

det bare floghavre på deler av eiendommen. Arealtallene for floghavre er derfor for store, men de er riktige i forhold til hvor store 

arealer som har restriksjoner i forhold til floghavreloven. 

Det er store floghavrearealer i alle kommunene unntatt de to minste kommunene Tjøme og Svelvik. Omfanget gjenspeiler i stor grad 

størrelsen på kommunene. Driftsfellesskap mellom floghavreeiendommer og floghavrefrie eiendommer er utbredt i alle kommunene. 

Kilde: Mattilsynet og Statens landbruksforvaltning 



% av dyrka jord i kommunene 

Floghavreutbredelse i Vestfold 2003
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Driftsfellesskap med
floghavreeiendommer

Kommentar: 

Arealet av floghavreeiendommer i forhold til jordbruksarealet gir et uttrykk for omfanget av floghavren og dermed faren for 

spredning av floghavre i den enkelte kommune. Her ser vi at floghavre er mest utbredt i kommunene i nordfylket. I kommuner 

som Larvik og Nøtterøy med mye grønnsak- og potetdyrking og dermed mer vekstskifte, er det mindre floghavre.  

Kilde: Mattilsynet – floghavreregisteret, Statens landbruksforvaltning – 

landbrukregisteret og søknad om produksjonstilskudd 



Floghavrekart 

Kommentar: 

Kartet gir et inntrykk av hvor 

floghavrearealene er konsentrert. 

Store deler av Lågendalen og 

Brunlanes er frie for floghavre. Det 

gjelder også delvis Ramnessletta og 

andre kjente såkorn- og 

engfrøområder.  

Det viser at det gjennom felles 

innsats er mulig å holde store 

områder fri for floghavre. 


