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Uttale til framavlsrapport fra Genressursutvalg for planter 
 
Genressursutvalg for planter har fått rapporten Tilskudd til framavl 
hagebruk – Vurdering og forslag til omlegging til uttale. På grunn av kort 
frist har det ikke vært anledning til drøftinger i utvalget, men etter kontakt 
pr. e-post er det enighet om følgende: 
 
Framavlssystemet for hagebruksvekster har en viktig tilleggsfunksjon ved at 
et mangfoldig og verdifullt genetisk plantemateriale tas vare på ved 
Gartnerhallens stasjoner. Det er kontakt mellom Genressursutvalget og 
stasjonene på Sauherad og på Rå, både om materiale som allerede finnes i 
samlinger på stasjonene og i noen tilfeller er konkret samarbeid om 
bevaringsoppgaver under planlegging. 
 
Så langt har utvalget ikke gjort noen nærmere vurdering av betydningen 
eller verdien av det plantematerialet som finnes ved Eliteplantestasjonen på  
Sauherad, men utvalget har vurdert stasjonen som et svært velegnet sted å 
ha samlinger av sorter og andre genotyper i utvalgte planteslag.  
 
Samlingene som Genressursutvalget ønsker å legge til Sauherad de 
nærmeste årene vil bli samordnet med de plantesamlingene som stasjonen 
av kommersielle årsaker selv holder i de samme artene. En betydelig synergi 
oppnås ved det, både når det gjelder bevaring og bruk. Ved slike løsninger 
vil Genressursforvaltningen nyte godt av kompetanse og rutiner for rensing, 
testing og bevaring av sykdomsfritt plantemateriale, noe som er et viktig 
element i utvalgets ambisjoner og planer for bruk av materialet. 
 
Genressursforvaltningen er lite nevnt i utredningen, men det er antydet at 
utvalget kan få en rolle i prioritering og ressursbruk når det gjelder bevaring 
av plantemateriale i framavlssystemet. Dette er Genressursutvalget positive 
til. 
 
Genressursutvalget vil videre poengtere betydningen av å ha et 
velfungerende og kompetent system for bevaring og distribusjon av friskt og 
sortsekte plantemateriale, av den typen dagens framavlssystem 
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representerer, og vil støtte løsninger som sikrer dette. Genressursutvalget 
mener at det er utredningens alternativ A1 som best ivaretar dette. 
 
  
 
Med hilsen 
 
 
 
Even Bratberg (sign.)     Åsmund Asdal 
(utvalgsleder)       (sekretariatsleder) 
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