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1. Innledning 

Grasartene vi for tiden bruker i jordbruket i Troms skal være tilpasset vårt klima. Vi ser 

likevel at det oppstår til dels store overvintringsskader flere steder, spesielt ved kysten. 

Årsaken til overvintringskader kan være både dyrkingsrelaterte og klimaavhengige. Ytre 

Lyngen hadde et katastrofeår i 2010, med enorme overvintringsskader som flere fremdeles har 

ettervirkninger etter. I tillegg opplever mange av bøndene at spesielt engvekster ikke er helt 

tilpasset deres klima. 

  

Lyngen har et aktivt jordbruksmiljø med mange dyktige gårdbrukere, og det finnes også ei 

ressursgruppe for landbruket i Lyngen. Denne gruppa jobber nå med prosjektet «Et robust og 

mangfoldig landbruk skaper robuste lokalsamfunn.» Dette prosjektet ser på rekrutteringstiltak 

i landbruket og kompetanseoppbygging innen blant annet agronomi. I den forbindelse mente 

daværende jordbrukssjef i Lyngen, Even Kristiansen, at det var «kjempeviktig med lokal 

utprøving av såfrøblandinger i indre og ytre Lyngen som har slike ulike klimatiske forhold».  

Indre Lyngen har et tilnærma innlandsklima med mindre nedbør, mens ytre Lyngen har et mer 

utpreget kystklima som er mer utsatt for overvintringsskader og den slags problematikk. Det 

kan synes som om tilgjengelige såfrøblandinger ikke er robuste nok og gårdbrukerne i 

området hadde behov for å skaffe mer kunnskap om dette lokalt. Også i disse tider med 

klimaendringer, ville det være høyaktuelt å se på vekst av ulike grasarter/såfrøblandinger i 

disse områdene. 

På bakgrunn av dette, ble vi forespurt om å anlegge to grasfelt i Lyngen, et i indre og et i ytre 

Lyngen. Her skulle det prøves ut ulike grasfrøarter og blandinger, både tradisjonelle for 

området, og andre som kan være aktuelle.  

 

Prosjektet er gjennomført i nært samarbeid med gårdbrukere, Ressursgruppa for landbruket i 

Lyngen og Lyngen kommune.  

 

Målgruppe for prosjektet var gårdbrukere i Lyngen og andre, veiledningstjenesten, 

forvaltningen og aktuelle faginstanser og andre interesserte.  

 

2. Formål 

Formålet med prosjektet var å prøve ut ulike grasfrøarter og blandinger, både tradisjonelle for 

området, og andre som kunne være interessante å prøve. 

 

3. Gjennomføring  

Lyngen kommune bisto med å finne feltverter til feltene. Selve feltene ble organisert og anlagt 

av Landbruk Nord.  

Den 20. august ble det ene feltet anlagt i ytre Lyngen hos Jill Karina og Karl Halvdan 

Botngård i Sør-Lenangen, nærmere bestemt på Blokkøra. Dette ble gjort på nypløyd, nærmest 

ugrasfri mineralblanda moldjord. pH lå ifølge siste jordprøve på 5,8.   

Når det gjaldt feltet i indre Lyngen, fikk vi problemer med anlegg av feltet. Avtale med 

feltvert Jørgen Karlsen om plassering av feltet ble tidlig klart i 2015. Mye ugras førte 

imidlertid til at hele feltarealet måtte brakkes før såing. I tillegg kom feil på utstyr og liten 

bemanning. Feltet ble derfor ikke anlagt før i begynnelsen av august 2016.  

Begge feltene ble lagt opp som ruteforsøk, med to gjentak. Hver rute var på 1,5 x 7 meter = 

10,5 m2. Hele feltet inklusive kantruter ble dermed på 210 m2 på begge stedene. 

På hvert sted er det sådd 2 ledd med disse grasartene/-sortene eller blandingene: 

 

1. Timotei Noreng 

2. Timotei Lidar 



3. Spire Surfôr Nord (Felleskjøpet) 

4. Spire Surfôr/beite Nord (Felleskjøpet) 

5. Spire Surfôr Raigras + Hundegras (Felleskjøpet) 

6. Spire Hestebeite (Felleskjøpet) 

7. Bladfaks Leif 

8. Frøblanding nr. 3 (Strand Unikorn) 

 

Feltkart. Oversikt over ruter (sort skrift) og sort/art/blanding (rød skrift). 

 

Kant 

1 

8 

2 

6 

3 

7 

4 

3 

5 

5 

6 

1 

7 

4 

8 

2 

 

Kant 

 

Kant 

11 

3 

12 

7 

13 

1 

14 

6 

15 

4 

16 

2 

17 

5 

18 

8 

 

Kant 

 

I tillegg ble det sådd Spire Surfôr/beite Nord som kantruter. Feltet i ytre Lyngen ble gjødslet 

ved gjenlegg og våren 2016, mens feltet i indre Lyngen ikke ble gjødslet i det hele tatt. 

Det er gjort befaringer og registreringer på feltene på høsten i gjenleggsåret og på våren 2016 

og 2017.  

 

Det ble gjennomført èn markdag på feltet i ytre Lyngen 23. september 2016 og èn den 16. juni 

2017.  Det er ikke gjennomført markdager på feltet i indre Lyngen. 

 

 

4. Resultater 

Beskrivelse av sådde arter/sorter/blandinger:  

Art/sort/blanding Beskrivelse Kommentar 

1. Timotei Noreng 

 

Den mest vintersterke 

nordnorske sorten. Beregnet på 

de nordligste fylkene. 

Timotei, Phleum pratense L., er et 

flerårig tuedannende strågras som 

trives best på moldrik jord i god 

hevd. Timotei vokser òg godt på 

lett til middels stiv leire og godt 

omdanna myr. Timotei krever jamn 

og rikelig vanntilgang for å gi stor 

avling. Vinterherdig og tåler frost 

og snødekke.  

Timotei egner seg godt i rein-

bestand, men blanding med andre 

grasarter og belgvekster gir som 

oftest bedre eng. Timotei gir 

smakelig fôr av god kvalitet og 

egner seg godt til høy og ensilering. 

Tidlig og ofte slått gjør at timoteien 

går fort ut.  

2. Timotei Lidar 

 

En ny vintersterk sort, gir stor 

avling med god kvalitet. Har 

omtrent lik gjenvekst evne 

som Grindstad, men bedre 

kvalitet. Lidar er et utvalg av 

Grindstad. 

3. Spire Surfôr Nord 

(Felleskjøpet) 

80 % Timotei Noreng 

20 % Engsvingel Norild 

Hardfør blanding for Troms og 

Finnmark. Ei avling pluss 

eventuelt beiting. 

Engsvingel Norild er hovedsort for 

nordenfjelske. 

4. Spire Surfôr/beite Nord 

(Felleskjøpet) 

50 % Timotei Noreng 

20 % Engsvingel Norild 

15 % Engrapp Knut 

10 % Rødkløver Yngve 

Allsidig sammensatt blanding 

med rødkløver med muligheter 

for varig eng. Troms og 

Finnmark. 

Engrapp Knut har god 

overvintringsevne, god avling og 

kvalitet. 

Rødkløver Yngve er en tidlig 

svensk sort med god overvintring 

og god avling. 



  5 % Kvitkløver Snowy  Kvitkløver Snowy er en norsk 

vintersterk sort, gir god avling i 

nordlige landsdeler.  

5. Spire Surfôr Raigras + 

Hundegras 

(Felleskjøpet) 

50 % Flerårig raigras Figgjo 

50 % Hundegras Frisk 

Tidlig og intensiv blanding 

med god gjenvekst. Passer best 

for lavlandet i Sør-Norge og 

kyststrøkene opp til Trøndelag. 

Flerårig raigras er et strågras om 

trives best på godt kalka næringsrik 

jord, og med jamn tilgang på vann. 

Tåler hyppig slått og beite men er 

lite vintersterk. 

Hundegras er et bladgras som tåler 

noe tørke og skygge, og trives ikke 

på skarp sandjord og lite omdanna 

myr. Tåler dårlig isdekke og frost. 

Skyter tidlig og har stor 

konkurranseevne. Kvaliteten går 

ned ved utsatt høsting. Forholdsvis 

lite vintersterk. 

6. Spire Hestebeite 

(Felleskjøpet) 

12 % Timotei Lidar  

15 % Timotei Grindstad 

  9 % Hundegras Frisk 

15 % Engrapp Oxford 

10 % Rødsvingel Leik 

22 % Raisvingel Hykor 

17 % Diverse urter 

Gras og urter, som gir fôr med 

relativt lavt innhold av fruktan. 

Norske sorter for å sikre god 

overvintring. Urter som gir 

«krydder», god smak og 

mineralsammensetning som 

utfyller graset. 

Timotei Grindstad er en sørnorsk 

vintersterk sort og gir stor avling i 

første og andre slått. 

Engrapp Oxford er en nederlandsk 

sort med god overvintring. 

Rødsvingel Leik er skyggetolerant, 

nøysom, vinterherdig og vokser bra 

på tørr jord.  

Raisvingel er en krysning av raigras 

og engsvingel, og skal være noe 

mer vintersterk enn raigras. 

7. Bladfaks Leif 

 

Norsk sort med god 

overvintringsevne og stort 

avlingspotensiale. 

Bladrikt strågras, varig på de fleste 

jordarter. Gode avlinger på 

tørkeutsatt jord. Krever kalk men 

etablerer seg seint. Har utløpere 

som gir en tett bestand.  

8. Frøblanding nr. 3 

(Strand Unikorn) 

35 % Timotei Noreng 

30 % Timotei Lidar 

20 % Engsvingel Norild 

15 % Engrapp Monopoly 

Til surfôr, beite og høy. En 

svært anvendelig blanding uten 

kløver for nordlige strøk, samt 

utsatte fjellbygder i Midt- og 

Sør-Norge. Inneholder 

nordnorske og vintersterke 

sorter av timotei og 

engsvingel. Innslag av engrapp 

fyller ut engbunnen og gjør 

blandingen også godt egnet til 

beiting.  

Noreng er mer vintersterk enn 

Lidar. 

Engrapp Monopoly er en eldre, 

nederlandsk fôrsort. 

Tabell 1. Oversikt over grasarter, sorter og blandinger i feltene. 

 

I tillegg ble det sådd Spire Surfôr/beite Nord som kantruter. 

 

Feltet i ytre Lyngen: 

En del av jordbruksarealet i ytre Lyngen ligger på områder som er utsatt for til dels store 

overvintringsskader. Feltvert var behjelpelig med å finne en lokalisering av feltet hvor drifta 

kan være utfordrende. Selve feltet ble derfor lagt på et noe fuktig skifte. Feltet ble sådd i 

august i 2015.  

 



Våren 2016 ser vi at rute 1 til og med 8 har klart seg bra mye bedre en rute 11-18. Se tabell nr 

2. I tillegg til at rute 11-18 ligger på en noe våtere del enn rute 1-8, var sommeren 2016 kald 

og våt.  Begge deler kan være noe av forklaringene til den dårlige veksten på den nedre delen 

av feltet.  

 

 
Art/blanding Registrering 29.6.2016 Registrering 9.7.2017 

 

1. Timotei 

Nordeng 

 

Rute 6: 85 % sådd gras 

             15 % ugras 

Rute 13: 40 % sådd gras 

               20 % ugras 

Rute 6: 70 % sådd gras, 30 % ugras  

            (20 % sølvbunke,10 % krypsoleie) 

Rute 13: 50 % sådd gras, 50 % ugras  

              (28 % sølvbunke, 22 % krypsoleie) 

 

2. Timotei Lidar 

 

Rute 8: 70 % sådd gras 

             30 % ugras 

Rute 16: 40 % sådd gras 

               60 % ugras 

Rute 8: 65 % dekning av sådd gras, 35 % ugras   

            (20 % sølvbunke, 9 % krypsoleie, 6 %  

             knebøyd revehale) 

Rute 16: 55 % av sådd gras, 45 % ugras  

              (40 % sølvbunke, 5 % krypsoleie) 

 

3. Spire Surfôr 

Nord 

 

Rute 4: 85 % sådd gras 

             15 % ugras 

Rute 11: 65 % sådd gras 

               35 % ugras 

Rute 4: 88 % dekning av sådd gras, 12 % ugras 

            (10 % krypsoleie, 2 % sølvbunke) 

Rute 11: 78 % dekning av sådd gras, 22 % ugras 

              (20 % sølvbunke, 2 % knebøyd revehale) 

 

4. Spire 

Surfôr/beite 

Nord 

 

Rute 7: 75 % sådd gras     

             25 % ugras 

Rute 15: 70 % sådd gras 

               30 % ugras 

Rute 7: 70 % dekning av sådd gras, 30 % ugras  

             (15 % sølvbunke, 12 % krypsoleie, 3 %  

              knebøyd revehale) 

Rute 15: 88 % dekning av sådd gras, 12 % ugras 

              (10 % krypsoleie, 2 % sølvbunke) 

 

5. Spire Surfôr 

Raigras + 

Hundegras 

Rute 5: 25 % sådd gras 

             75 % ugras 

Rute 17: 15 % sådd gras 

               85 % ugras 

Rute 5: 25 % dekning av sådd gras, 75 % ugras  

            (65 % sølvbunke, 10 % krypsoleie) 

Rute 17: 20 % dekning av sådd gras, 80 %  

              (78 % sølvbunke, 2 % krypsoleie) 

 

6. Spire 

Hestebeite 

 

Rute 2: 85 % sådd gras 

             15 % ugras 

Rute 14: 30 % sådd gras 

               68 % ugras 

Rute 2: 45 % dekning av sådd gras, 55 % ugras  

            (40 % sølvbunke, 15 % krypsoleie) 

Rute 14: 32 % dekning av sådd gras, 68 % ugras   

              (65 % sølvbunke, 3 % krypsoleie) 

 

7. Bladfaks Leif 

 

Rute 3: 50 % sådd gras 

             50 % ugras 

Rute 12: 10 % sådd gras 

               90 % ugras 

Rute 3: 12 % av sådd gras, 88 % ugras  

            (40 % krypsoleie, 39 % sølvbunke, 9 %  

             knebøyd revehale) 

Rute 12: 4 % dekning av sådd gras, 96 % ugras  

     (66 % sølvbunke, 25 % krypsoleie, 5 % tunrapp) 

 

8. Frøblanding nr 3  

Strand Unikorn  

Rute 1: 97 % sådd gras 

               3 % ugras 

Rute 18: 20 % sådd gras 

               80 % ugras 

Rute 1: 87 % dekning av sådd gras,13 % ugras  

            (8 % sølvbunke, 5 % krypsoleie) 
Rute 18: 88 % dekning av sådd gras, 12 % ugras  

               (8 % sølvbunke, 4 % krypsoleie) 

Tabell 2. Dekningsgrad av de ulike artene/sortene og blandingene i feltet i ytre Lyngen. 

 

Vi ser av tabell 2 at Frøblanding nr 3 fra Strand Unikorn klarte seg best av alle i den øvre del 

av feltet, med hele 97 % dekning på rute 1, men med bare 20 % på rute 18 i nedre del av 

feltet. Vi ser videre at Spire Surfôr Nord, som er ei av de mest brukte blandingene i Troms,  

hadde ei dekning på 85 % på rute 4 og 65 % på rute 11. Ellers ser vi at timotei Noreng (ikke 

uventet) har klart seg bra den første vinteren, og hadde en dekningsgrad på 80 % på rute 6, 

men bare 40 % på rute 13. Timotei Lidar hadde 70 % dekning på rute 8 og 40 % på rute 16. 

Spire hestebeite klart seg også bra, med henholdsvis 85 % dekning på rute 2, men bare 30 % 

på rute 14. Denne blandinga er lite brukt i vårt distrikt. 



 

Det ble sådd i mer frø der veksten var dårlig den 29. juni (2016). Feltet og området rundt ble 

imidlertid så vått, at vi fant det vanskelig å foreta høsting med maskinelt utstyr. Dette ble 

derfor ikke gjort. Høsten ble imidlertid ganske tørr og fin.  

Vi lot feltet ligge, og tok en ny registrering våren 2017.  
 

2017 og oppsummering ytre Lyngen 

Feltet er ikke gjødslet våren 2017 og har dermed ikke fått den videre utviklingen en kan 

forvente av grasartene som var sådd. Feltet ligger på myrjord og enkelte av sådde arter trives 

mindre på denne jordarten enn ved mer mineralholdig jord. Likeledes har vinteren 2016/17 

vært en hard belastning for kulturplantene, og dette må også tas med i betraktningen hvordan 

feltet presenterer seg i dag.  

 

Spire Surfôr Nord som er en av våre mest benyttede grasblandinger her hos oss, ser vi har 

klart seg ganske bra på begge rutene, men sølvbunke hadde etablert seg mer i den våteste ruta 

(rute 11). På feltet var det bare en grasblanding som hadde enda bedre dekningsprosent enn 

denne, og det var frøblandinga til Strand Unikorn nr. 3. Denne grasblandinga hadde en 

dekningsprosent på 88 og var dermed klart best ved besiktigelse. Blandingen inneholder 65 % 

timotei, 20 % engsvingel og 15 % engrapp. Engrapp, som er kravfull til voksestedet var også 

etablert, men hadde kommet lite i utviklingen. Dette kan ha sammenheng med manglende 

gjødsling. 

Av timoteisortene Noreng og Lidar er ikke forskjellene så store når det gjelder 

dekningsprosent, men begge sortene trives bedre der jorda er mindre våt (på rutene opp mot 

vegen). Bladfaks er et strågras som etablerer seg seint, og gjorde lite av seg det første året. 

Den fuktige vokseplassen er i tillegg ikke optimalt for denne grasarten. Spire Surfôr Raigras 

+ Hundegras kom også dårlig ut, både i 2016 og 2017. Raigras anbefales ikke i våre områder. 

Hundegras liker ikke at det blir for vått, og er heller ikke så vintersterk som de artene og 

blandingene som tradisjonelt brukes i vårt område.  

I juni 2016 så vi en noe bedre etablering og dekningsprosent i rutene 1-8 som lå tørrest (opp 

mot veien), men dette har utjevna seg dette året (2017). At det ble sådd i noe mer frø i 2016 

der det var noe tynt med sådd gras, kan være en av årsakene til dette. 

 

Feltet i indre Lyngen: 

Etter å ha brakka feltarealet sommeren 2016, ble feltet sådd i begynnelsen av august.  På 

våren 2017 så det ut til at det sådde graset hadde etablert seg bra, selv om det var noe forskjell 

på rutene. Utover våren og sommeren tok imidlertid knebøyd revehale over hele feltet. 

Knebøyd revehale er vanskelig å få bukt med og kan ikke sprøytes bort i gras og -blandinger. 

I tillegg var det sannsynligvis uante mengder med frø i jorda. Vi ser i ettertid at feltet burde 

vært lagt på et annet sted, men siden brakkinga hadde god virkning ble det besluttet å så i 

feltet likevel. 

Det ble dermed ikke gjort noe mer med dette feltet. 

 
Markdager: 

Det ble gjennomført en markdag på feltet i Lenangen 23. september 2016 og en den 16. juni 

2017. Begge dagene hadde et godt oppmøte, hovedsakelig av gårdbrukere i Lyngen, men også 

noen balsfjordinger hadde tatt turen.  

 

Det er ikke gjennomført markdager på feltet i indre Lyngen. 

 
 



 
Markdag på Blokkøra i Sør-Lenangen, 16. juni 2017. Rådgiver John Grønås, Landbruk Nord, 

(nr 2 fra venstre) gir en orientering om de ulike grasartene. Feltvertene Jill Karina og Karl 

Halvdan Botngård nr 6 og 7 fra venstre.  

 

Anlegg av feltene ble noe forsinka i forhold til planen. Feltet i ytre Lyngen var plassert på et 

område som gjorde at det ble for vått til å gjennomføre maskinell høsting. Det ble derfor 

vanskelig å gå videre med høsting av feltene, som var planen. Vi fikk likevel gjort noen gode 

registreringer i ytre Lyngen, og vi mener også at markdagene var til nytte, både for oss og 

gårdbrukerne. 

 

5. Konklusjon 

Feltet i ytre Lyngen var kun gjødslet våren etter gjenlegg. Det burde også vært gjødslet våren 

2017. Siden dette ikke er gjort, ser vi at feltet ikke fått den utviklingen en kan forvente av 

grasartene som var sådd. Feltet ligger på myrjord og enkelte av sådde arter trives mindre på 

denne jordarten enn ved mer mineralholdig jord. Likeledes har vinteren 2016/17 vært en hard 

belastning for kulturplantene, og dette må også tas med i betraktningen om hvordan feltet 

presenterer seg i dag.  

 

I juni 2016 så vi en noe bedre etablering og dekningsprosent i rutene som lå tørrest (opp mot 

veien), men dette har utjevna seg i 2017. 

For å kunne si noe mer sikkert om frøblandinger og grasarter som er best egnet for 

grovfôrdyrking i området, bør en legge ut nytt felt på en annen jordtype og med mer optimal 

gjødsling. 

 

 

 

Til slutt takker vi feltvertene Jørgen Karlsen, Jill Karina og Karl Halfdan Botngård for at de 

stilte jord til disposisjon for feltene. I tillegg takker vi Fylkesmannen i Troms for økonomisk 

støtte. Lyngen kommune fortjener også takk for idè og interesse for prosjektet. 

Uten støtte fra alle disse hadde ikke prosjektet latt seg gjennomføre. Tusen takk! 


