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Optimal bruk av fangvekster i korn

Presentasjonen bygger på erfaringer og resultater fra prosjektene:
➢ OPTIKORN - Tilpasningsstrategier for økt norsk kornproduksjon i et fremtidig våtere klima (2018-2022)1

➢ CAPTURE - Fangvekster som klimatiltak i norsk kornproduksjon (2021-2025)2

➢ Våronn i fangvekster (2020-2022)3

➢ Fangvekster i Trøndelag (2020-2021)4
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Fangvekster

Vårsådd blanding av raigras og hvitkløver etter tresking av seksradsbygg. 
CAPTURE-felt, Tuv i Trøndelag, 27. 9. 2021. Foto: R B Frøseth

Dyrkes for at jorda skal ha 
et plantedekke etter at 
åkervekstene er høstet



Korn – vekst og utvikling

Ikke næringsopptak 
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Korn – vekst og utvikling

Ikke næringsopptak 
etter gulmodning   
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omfordeling til aks

Fangvekster

Molteberg mfl. 2004 Bruk av gras som fangvekster i korn. Planteforsk Grønn kunnskap, vol. 8 nr. 12
Øgaard & Bechmann 2021 Fangvekster i vårkorn. NIBIO RAPPORT, vol. 7 nr. 29



Hindre erosjon

Bedre jordstruktur

Hindre avrenning av næringsstoff

Økt biodiversitet

Hemme ugras

Klimatiltak

ØKOSYSTEMTJENESTER

Bøe mfl. 2019 Fangvekstenes økosystemtjenester – Kunnskapsstatus om effekten av fangvekster. NIBIO Rapport, vol. 5, nr. 9
Bøe mfl. 2020 Fangvekst som klimatiltak i Norge. NIBIO Rapport, vol. 6, nr. 4
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Mange arter og såblandinger

• Ulike såtidspunkt: 
• Vår
• I stående kornåker
• Etter tresking

• Overvintrer vs. ikke overvintrer

• Fikserer nitrogen vs. ikke-fikserende

• Ulike type røtter

• Ulik konkurransekraft

• Blomstrer vs. ikke blomstrer

Valg av fangvekster

Honningurt og blodkløver. Foto: R B Frøseth

Bilder fra CAPTURE-prosjektet
Foto: Trond M Henriksen



Raigras som fangvekst

Flerårig raigras (t.v.):

- Etablerer seg langsomt

- Konkurrerer minst

- Egnet i alle arter

- Kan sås sammen med 
kornet

- Vokser lenge utover 
høsten, overvintrer

flerårig raigras italiensk raigras

Italiensk raigras (t.h.):

- Etablerer seg fortere

- Konkurrerer mer

- Kan brukes i havre og 
6-radsbygg

- Bør sås litt etter kornet

- Ikke vinterherdig, kan 
overvintre

Foto: Randi B Frøseth



Fangvekststrategi bør tilpasses hovedveksten :

Kilde: Abrahamsen et al. 2015. Vekstskifte i korndyrkingen. NIBIO POP 2(5)



Utfordringer

Sommersådd fangvekst. Foto: R B Frøseth

• Etablering

• Ugraskontroll

• Halm & stubbehøyde

• Ingen høst-jordarbeiding

• Utsatt våronn?

• Redusert jordarbeiding –
behov for glyfosat

• Flere arbeidsoperasjoner

• Lønnsomhet
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Sikori som fangvekst. Foto: R B Frøseth
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Utfordringer

Sikori som ugras i bygg om høsten året etter sikori som fangvekst. Foto: R B Frøseth
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Spørreundersøkelse blant kornprodusenter
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Geografisk fordeling av de 
217 respondentene
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Østlandet for øvrig
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Ja, dyrker fangvekster

Nei, men har dyrket fangvekster tidligere

Nei, men vurderer fangvekster

Nei, vil ikke bruke fangvekster

Fakta

Kornareal: 2 800 000 daa (SSB, 2019)

Fangvekster i korn (LD, 2020):
67 000 daa 

550 produsenter
2,4 % av kornarealet

43251

10082
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6002

Areal, daa

Oslo og Viken

Vestfold og Telemark

Innlandet

Trøndelag

Innhente erfaringer med dyrking av fangvekster, og finne ut 
hva som motiverer til eller hindrer bruk av fangvekster.



Spørreundersøkelse blant kornprodusenter

0 10 20 30 40 50 60 70

«Jeg har tilstrekkelig kunnskap om dyrkingsteknikk av fangvekster under mine dyrkingsforhold»

 «Jeg har tilstrekkelig kunnskap om egnede arter og sorter av fangvekster under mine dyrkingsforhold»

«Jeg reduserer gjødselmengden etter bruk av fangvekster»

«Fangvekster bidrar til bedre jordstruktur»

«Fangvekster øker kornavlingene over år»

«Fangvekster kan bli et ugrasproblem i etterfølgende kultur»

«Jeg er avhengig av glyfosat når jeg bruker fangvekster»

«Jorda tørker opp seinere om våren etter fangvekster»

«Vårsådde fangvekster medfører lavere kornavling»

«Vårsådde fangvekster medfører dårligere kornkvalitet»

«Fangvekster burde kunne gjødsles om høsten for å øke biomassen og effekten som forgrøde»

 «Sprøyting mot frøugras kan hemme etablering av fangvekstene»

«Fangvekstene etablerer seg greit»

Påstander besvart av de som har erfaring med fangvekster (71 stk.)

1 Stemmer ikke 2 3 Stemmer delvis 4 5 Stemmer helt Vet ikke



Spørreundersøkelse blant kornprodusenter
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«Det er for lite kunnskap om fangvekstenes effekter på kornavling og -kvalitet»

«Jeg har ikke kunnskap nok om dyrking av fangvekster»

«Jeg vil bruke fangvekster hvis tilskuddet gjør det økonomisk lønnsomt»

«Det skaper plunder og heft for meg»

«Fangvekster er ikke egnet i mitt dyrkingsopplegg»

Påstander besvart av de som ikke dyrker fangvekster (150 stk)

1 Enig 2 3 4 5 Uenig Vet ikke



Fangvekststrategi bør tilpasses

• Kornart og -sort

• Forventet høstetidspunkt og lokalklima

• Vekstskiftet og driftsform
– Tilføre næringsstoff
– Forebygge plantesykdommer
– Jordarbeidingsstrategi

• Hva vil en oppnå med fangvekstene
– Hindre utvasking av næringsstoff
– Beskytte jorda mot erosjon
– Positivt klimaregnskap
– Ugraskontroll
– Jordstruktur – biologisk jordløsning
– Biologisk mangfold – pollinatorer
– Høstbeite

➢ Ny kunnskap, formidling av kunnskap og individuell rådgiving
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