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FRAMAVLSRAPPORT TIL UTTALELSE 
 
Vi viser til deres brev av 31. mars 2006 og rapporten ”Tilskudd til framavl hagebruk – 
Vurdering og forslag til omlegging”.  
 
E-plant Norge A.L. støtter SLFs tilråding, slik den framgår i rapporten, ”A.1 Øremerket 
tilskudd til aktører i første ledd”. Det vil være viktig for å kunne opprettholde 
framavlssystemet med det omfang og ambisjonsnivå som er i dag og bidra til friskt og 
sortsekte plantemateriale til grøntanlegg og hager. Se også vedlagte notat som redegjør for 
betydningen framavlsarbeidet ved Eliteplantestasjonen har for E-plant Norge A.L. 
 
E-plant Norge A.L. vil også signalisere interesse for å være med på eiersiden i en framtidig ny 
organisering av Eliteplantestasjonen. Bakgrunnen for dette er at E-plant Norge A.L., som 
bruker av plantemateriale fra Eliteplantestasjonen, anser det som viktig å være med i forumet 
for framtidige beslutninger.  
 
 
Vennlig hilsen  
 
for E-plant Norge A.L. 
 
 
 
Jorun Hovind        Vagn Kristensen 
daglig leder        styrets leder  
 
 
 
 
Vedlegg:  
Betydning av framavlsarbeid ved Eliteplantestasjonen 
     
 



Eliteplantestasjonen sin betydning for E-plant Norge A.L. 
 
 
Betydning 
Det er helt avgjørende for E-plant Norge A.L. og varemerket E-plante at Gartnerhallens 
Eliteplantestasjon Sauherad garanterer for E-plante systemet i Norge og oppformerer og 
leverer sykdomstestet plantemateriale med garanti på opphav og sortsekthet. 
 
Eliteplantestasjonen har også en viktig rolle i utvalg av klima- og brukstilpasset 
plantemateriale. Planteskolene som er med i E-plant Norge A.L. med en samlet omsetning på 
ca. 110 millioner i året, representerer en stor andel av engrosomsetningen av trær og busker i 
Norge. Denne omsetningen er i stor grad basert på planter fra Eliteplantestasjonen, dette 
gjelder også eksport av planter til Sverige. 
 
Det er av stor betydning både for planteskolene og kvaliteten på framtidas grøntanlegg at 
dagens aktivitet ved Eliteplantestasjonen opprettholdes. Hvis tjenesten ikke opprettholdes, 
eller den blir for dyr, vil planteskolene starte annen og egen formering. På sikt vil man da 
miste fordelene ved genetisk ekthet, klimatilpasning og sykdomsfrie planter.  Dette vil ha stor 
betydning både for en desentralisert planteskolenæring og kvaliteten på framtidige 
grøntanlegg.  
 
Garantist for E-plantesystemet i Norge 
E-plantesystemet er i samarbeid med Sveplants E-grupp, ekonomisk förening  i Sverige.  
Gartnerhallens Eliteplantestasjon Sauherad står som garantist for E-plante systemet i Norge. 
Det innebærer at de har underskrevet samarbeidsavtalen med Sverige, og at de garanterer for 
at regelverket for produksjon og omsetning av E-planter i Norge er i henhold til regelverket. 
 
 
Frøkilder, sortsekthet og oppformering  
Det er et krav at E-planteskolene i produksjon av frøformerte planter kjøper frø fra 
Gartnerhallens Eliteplantestasjon Sauherad. For vegetativt formerte planter, må planteskolen 
bygge seg opp et morfelt av planter levert fra Gartnerhallens Eliteplantestasjon Sauherad. For 
de plantene som meristemformeres, kjøper planteskolene småplanter fra Gartnerhallens 
Eliteplantestasjon Sauherad. Disse kravene er med å sikre genetisk rett opphav. 
 
 
Gartnerhallens Eliteplantestasjon Sauherad står for etablering og skjøtsel av frøkilder, 
innsamling og salg av frø. For de plantene som vegetativformeres leverer Gartnerhallens 
Eliteplantestasjon Sauherad morplanter testet og fri for spesifiserte plantesykdommer og med 
gartanti på sortsekthet. De står også for levering av meristemformerte småplanter. I tillegg 
gjør Gartnerhallens Eliteplantestasjon Sauherad en viktig jobb for E-planteskolene ved 
utprøving og registrering av planter. Både gjennom egne plantesamlinger og ved å delta som 
faginstans ved utvalg av nye E-planter. 
 


