
 

 

REGISTRERINGSSKJEMA VED FUNN AV FLOGHAVRE 
 

Skjema med planteprøve sendes: Kimen Såvarelaboratoriet AS, Postboks 60, 1401 Ski 

Informasjon om landbrukseiendom (oppgi hovednummeret til landbrukseiendommen): 

Navn på eiendom: Kommunenr.: Gårdsnr.: Bruksnr.: 

Kommune:    

Informasjon om eier og driftsansvarlig: 

Eier: Tlf.: 

Adresse: Postnr./sted: 

Organisasjonsnr. (9 siffer): Produsentnr. (10 siffer):          

  

Driftsansvarlig: Tlf.:  

Adresse: Postnr./sted: 

Organisasjonsnr. (9 siffer): Produsentnr. (10 siffer): 

Informasjon om floghavreforekomst: 

Blir det dyrket såvare på kontrakt på 
eiendommen? 

  Ja   Nei  

Hvis ja, oppgi såvareforretning:    

Er funnet nærmere enn 20 m fra vei, vannvei 
eller dyrka mark på naboeiendom? 

  Ja   Nei  

Er funnet på nytt eller tidligere funnsted?   Nytt   Tidligere  

Er planta høyere eller lavere enn kulturveksten:   Høyere   Lavere   Like høy 

Risleform:   Åpen/glissen/ 
      hengende 

  Lik vanlig 
      havre 

 

Funnet er gjort i:   Bygg  Havre  Høsthvete 

   Annen vekst 
Hvilken: 

  Rug   Vårhvete 

Funnet er gjort av:   Eier/bruker   Vekst-  
      kontrollør 

 Andre 

Legde på skifte med funn:    0 %   <5 %   21-50 % 

   >50 %   

Opplysninger om funnstedet, beskrivelse i 
forhold til faste merker: 

Legg ved kart og marker funnsted 

 

 

 

Omfanget av funnet, antall planter og 
utbredelse: 

 

 

Prøven er innsendt av:   

Dato:………………………...    Underskrift: ………..……………………………………………. 
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