Hustavla för den som gör flyghavresyn
d.v.s. några tankar om det hur man kunde göra arbetet i praktiken
1. Välj först de nyckelgårdar, på vilka man i första hand skall göra synen; dessa är:
- gårdar med kraftig förorening
- gårdar i grannskapet till utsädesodlingsgårdar
- gårdar, vilka har anmält nya förorenade skiften
- övriga gårdar, t.ex. de som i snar framtid kommer att söka flyghavrekontroll (såvitt du vet
eller har en aning om detta)
2. Utför syn möjligast snabbt efter att flyghavre har gått i vippa för att bekämpningsåtgärder och
nyttan av dem (ss. handplockning), ännu kan riktas till den pågående växtperioden
3. Meddela odlaren om synen
4. Kontrollera hela basskiftet för att få en klar bild av helheten
5. Fyll i protokollet över synen möjligast noggrant på basen av dina iakttagelser, för att du kan göra
det bästa tänkbara förslaget för fortsatta åtgärder
6. Diskutera med odlaren om skiftenas odlings- och bekämpningshistoria samt om de resurser som det
finns för bekämpningen. Försök klargöra för dig själv hurudan är odlarens intresse och förmåga att
bekämpa flyghavre.
7. Fundera sedan som första alternativ om de bekämpningsåtgärder som finns nämnda i
bekämpningsanvisningen är tillräckliga för att behärska flyghavresituationen på skiftet. Om du
svarar ja, - ge bekämpningsanvisning.
8. Om du svarar nej till den föregående frågan (= bekämpningsanvisning räcker inte till), fundera
sedan om risken för spridning av flyghavre är så stor att odlaren omedelbart, under pågående
växtperiod, bör bekämpa flyghavre. Om du svarar ja, - gör en tillfällig bekämpningsplan genast
och beslutet om den inom två veckor. (Befullmäktigad inspektör: skicka den tillfälliga
bekämpningsplanen omedelbart till landsbygdssekreteraren, (=kommunens landsbygdsnäringsmyndiget) för avgörande.
9. Om du svarar nej till föregående fråga (=en tillfällig bekämpningsplan behövs inte), tänk sedan om
det ändå finns orsak med tanke på kommande växtperioder att komplettera
bekämpningsanvisningen med en egentlig bekämpningsplan. Du kan göra den med detsamma
under synen eller senare, dock före följande odlingsplan. Beakta då t.ex. odlingsbegränsningar,
planens mångårighet och helhet om du föreslår en bekämpningsplan.
10. Lämna kopian över bekämpningsanvisningen eller bekämpningsplanen samt protokollet över synen
åt odlaren under gårdsbesöket
11. a) Landsbygdssekreterare: gör beslutet över bekämpningsanvisningen eller –planen och skicka den
till odlaren
b) Befullmäktigad inspektör: leverera protokollen och bekämpningsanvisningarna eller –planerna till
kommunens landsbygdssekreterare (landsbygdsnäringsmyndighet) för beslutet och ta åt dig själv
kopior över dokumenten
12. Efterstäv till det att odlaren upplever att du hjälper honom/henne när han/hon försöker lösa gårdens
flyghavreproblem.
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