SKJEMA FOR OFFENTLIG KONTROLL - FLOGHAVRE
Skjema sendes til kommunen.
Informasjon om landbrukseiendom:

(oppgi hovednummeret til landbrukseiendommen):

Navn på eiendom:

Kommunenr.:

Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Kommune:
Eiendommens areal i daa:
Informasjon om eier og driftsansvarlig:
Eier:

Tlf.:

Adresse:

Postnr./sted:

Organisasjonsnr.:

Produsentnr.:

Driftsansvarlig:

Tlf.:

Adresse:

Postnr./sted:

Organisasjonsnr.:

Produsentnr.:

Informasjon om tidligere floghavreforekomst:
Når var siste funn av floghavre på
eiendommen (år)?
Hvor mange planter ble da funnet?
Hvor mange funnsteder på eiendommen?
Hvor på eiendommen var siste funn av
floghavre? Legg ved kart og marker funnsted*
Har det vært sprøytet mot floghavre?

Ja

Hvis ja, oppgi årstall for siste sprøytingen og
hvilket plantevernmiddel som ble brukt

År:

Har det vært 10 år med sammenhengende
grasproduksjon på areal** med tidligere funn?

Ja

Hvilken vekst skal dyrkes på areal** med
tidligere funn i de to kontrollårene?

Vårhvete



Nei

Plantevernmiddel:


Nei


Dyrkes det sertifisert såvare på eiendommen?
Eventuelle merknader eller andre
opplysninger:

Dato:



Driftsansvarliges underskrift:

1



Vårbygg



Veiledning til utfylling av skjema:
* For landbrukseiendommer der tidligere funnsted er kjent, skal dette markeres på et kartutsnitt av
eiendommen og sendes inn sammen med skjemaet.
** Med areal menes her området nærmere enn 100 meter fra stedet der floghavre ble funnet. Hvis deler av
området er naturlig avgrenset av vei, skog, bekk, eiendomsgrense eller lignende, regnes områdene
utenfor avgrensningen ikke som en del av arealet.

Forskrift om floghavre § 13 første og andre ledd og § 14
§ 13. Fjerning av landbrukseiendom fra det offentlige registeret
Når den driftsansvarlige for landbrukseiendom mener å ha utryddet tidligere påvist floghavre,
kan vedkommende varsle kommunen og be om offentlig kontroll av eiendommen det påfølgende året.
Dersom det ved offentlig kontroll i vekstsesongen, i to år på rad, ikke blir funnet floghavre, skal
eiendommen fjernes fra det offentlige registeret.
§ 14. Vilkår for fjerning fra det offentlige registeret
For å kunne fjernes fra det offentlige registeret skal hele eiendommen være fri for floghavre.
I de to årene som det pågår kontroll, skal det på areal der floghavre er funnet, dyrkes en lett
kontrollerbar vekst (vårbygg eller vårhvete) eller ha vært sammenhengende grasproduksjon i drift de
siste 10 årene. Med areal menes her området nærmere enn 100 meter fra stedet der floghavren er
funnet. Hvis deler av området er naturlig avgrenset av vei, skog, bekk, eiendomsgrense eller lignende,
regnes områdene utenfor avgrensningen ikke som en del av arealet.
I de to årene som det pågår kontroll, kan arealene ikke behandles med plantevernmidler som
virker mot floghavre.

Fylles ut av kommunen:
Dato for første års floghavrekontroll:
Resultat av floghavrekontrollen:

Eventuelle merknader eller andre
opplysninger:

Underskrift:
Kommunen sender resultatet av første års offentlig kontroll (dette skjemaet) vedlagt kartskisse, til Mattilsynet
innen 1. oktober.
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