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Heringsuttalelse om rapport: "Tilskudd til framavl hagebruk - Vurdering og forslag til
omlegging", datert 14.03.06
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Rapporten gir et godt innblikk i virksomheten slik som den har vært drevet og som etter vår
oppfatning står godt i forhold til formålet med nåværende tilskuddsordning.
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Det er viktig at tilskuddsordningen fortsatt kan videreføres innenfor retningslinjene som
WTO-avtalen forventes å ha, uten å øke den administrative belastningen med ordningen.
Dette kan løses gjennom et løpende grunntilskudd til private institusjoner eller organisasjoner
som har en viss aktivitet innenfor området. Gartnerhallen vil støtte SLFLstilråding til valg av
løsning om å opprettholde dagens ordning med å gi øremerket tilskudd til aktørene i første
ledd ifremavlsarbeidet.
Gartnerhallen har tidligere erfart behov for en faglig oppfølging av virksomheten og har ut fra
det behovet etablert "Fagråd for seksjon planteavl" med relevante representanter for ulike
sektorer i næringen. Gartnerhallen er således også enig i at virksomheten blir løpende vurdert
av et faglig kompetent organ som kan sikre at systemet fungerer etter intensjonene, og at en
instruks for arbeidet er påkrevet.
Fremavlsarbeid er langsiktig og Gartnerhallen er enig i at budsjettering og rapportering b0r
synliggjøre planer og resultat av virksomheten bedre enn dagens system uten detaljstyring av
produksjonen på dette nivået.

I Gartnerhallens arbeid med fi-emavl hentes ca 50% av inntektene fra markedet og i hovedsak
fra salg av egenprodusert sertifisert materiale. Det er således viktig når det påpekes i utkastet
til instruksfor forvaltning av tilskuddet pkt 3 - at det ikke skal gis tilskudd til investeringer i
produksjons-utstyr eller bygninger, at også tilskuddet til virksomheten må dekke
kapitalkostnader. Videre er det viktig at det gis adgang til at virksomheten kan bygge opp en
egenkapital gjennom moderate overskudd. Dette vil for aktørene vare det viktigste
grunnlaget for kapitaltilgang for utbygging og stsrre vedlikehold.
I tillegg har Gartnerhallen vanlig kommersiell virksomhet med salg av sertifisert materiale på
kommisjonsbasis som gir et begrenset bidrag til A.L Gartnerhallens resultat.
Aktivitet innenfor genressursbevaring
Gartnerhallen vil i tilknytning til rapportens vurdering av formålet med tilskuddsordningen
peke på at Eliteplantestasjonen på Sauherad, helt fra oppstarten i 1975, har hatt en rolle som
"bevarer" av sorter av hagebruksvekstene til det norske markedet. Dette har skjedd gj
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innsamling, rensing, testing og formering/produksjon. Sikring av sortsrenhet har historisk
vært basisen for framavlen. Ønsket om å formere fmkt- og bærsortene på en slik måte at
sortsegenskapene ikke forandret seg, har vært drivkraft for utvikling av stadig forbedrede
formeringsteknikker.
Stasjonen har allikevel hele tiden, og særlig de seinere årene, måttet kaste sorter som
markedet ikke etterspør. Dette særlig på grunn av krav til inntjening og effektivitet i
produksjonen.
Produksjonen kan i dag deles i 3 ulike grupper av planter mht grad av "genressursbevaring" i
produksjonen:
l.
2.

3.
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Arter og sorter av frukt, bær, grøntanleggsplanter og blomster som er i kontinuerlig
produksjon pga etterspørsel i markedet
Arter og sorter av fmkt, bær, grøntanleggsplanter og blomster som produseres på
b a k g m av etterspørsel med ett, til toårs (eller flere års) mellomrom
Arter og sorter av fukt, bær, grøntanleggsplanter og blomster som sjeldent
produseres på
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De seinere årene har produksjonen ved stasjonen klart beveget seg mot produksjon av planter
i gruppe 1, og mindre produksjon av planter i gruppe 3.
Kvistbanken på eliteplantestasjonen i Sauherad er i dag den eneste virusfri kvistbank for
kjemefrukt i Norge. Utvalgsarbeidet som har vært gjort i fiamavlen i Norge har ført til nye
fargevarianter av en del eplesorter. Trefrøsentralen på eliteplantestasjonener den eneste i sitt
slag i landet som samler inn og renserllagrer og omsetter frø fra klimatilpassa g m t anleggsplanter fra kjente herkomster over hele landet. Dette i tillegg til klonsamlingene av
alle frukt-, bær-, blomster- og gøntanleggartenelsortenegjør eliteplantestasjonens arbeid med
frarnavlen til en viktig genressursbevarer for de arter og sorter som er i kontinuerlig
produksjon (jfr gruppe 1 over).
Gartnerhallen vil med dette peke på at denne aktiviteten er en integrert del av fremavlsarbeidet som det vil vcere uheldig å reduserefor i tilskuddsordningen uten samtidig å ivareta
aktivitet gjennom andre forvaltningsordninger.
Organisering
A.L Gartnerhallen vil tilslutt signalisere at den i dagens organisering er opptatt av å følge med
i det som skjer i markedet, både når det gjelder aktuelle sorter i avlen og metoder i
produksjonen av disse. Gartnerhallen arbeider med en nyorganisering som sammen med de
signaler som denne rapporten gir for fremtidig finansiering og oppfølging, vil legge grunnlag
for en robust aktivitet innen fiemavlsarbeidet i hagebruk.

Med vennlig hilsen
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