
Friske planter for 
et nordisk klima
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Visjon
”Friske planter for et nordisk klima”

Prunus sargentii ‘Sanda’ E’

Sagaplant AS er en produksjonsbedrift med høy 
kompetanse innen bevaring og produksjon av friskt 
plantemateriale. Denne styrkes og utvikles gjennom 
forskning og utvikling med samarbeidende aktører i 
framavlskjeden.

Rosa rugosa ‘Ritausma’ E  foto: Renate Nyrud, E-plant

Om oss

For deg som er 
planteprodusent

Forskning og utvikling

Sagaplant AS er et nasjonalt plantehelsesenter. 
Vi er ledende på å fremstille klimatilpasset, 
sykdomskontrollert og sortsekte plantemateriale 
av hagebruksvekster for norske forhold. 
Friske planter til planteprodusentene, som er 
sortsekte og klimatilpasset, sikrer stabile avlinger 
av riktig kvalitet og er en viktig faktor i det grønne 
skiftet og bioøkonomien. Selskapet ble etablert i 
2008, og viderefører virksomheten til Gartnerhallens 
Eliteplantestasjon Sauherad. Sagaplant har en 
stabil og engasjert arbeidsstokk på ca 20 
medarbeidere. Vi holder til på Akkerhaugen i 
Telemark og eies av Gartnerhallen SA, Graminor AS, 
NORGRO AS, E-plant Norge BA og NIBIO.

Sagaplant støttes offentlig av jordbruksavtale-
midler, og vår produksjon kontrolleres av 
mattilsynet. ‘Forskrift om planter og tiltak mot 
planteskadegjørere’ og ‘Retningslinjer for sertifisert 
produksjon av hagebruksvekster’ er retningsgivende 
for vår produksjon og oppbevaring av friske planter. 
Vi kan tilby sortsekte og sykdomskontrollert 
materiale av frukttregrunnstammer og fruktsorter. 
Vi har sertifisert produksjon av vevsformerte 
jordbærplanter og bringebærrotmasse, samt 
stiklinger av solbær, rips og stikkelsbær. I vårt 
sortiment finnes også utvalgte og klimatilpassede 
planter av grøntanlegg og stauder, og frø fra 
herkomster over hele landet. 
Dette betyr for deg som produsent at du får planter 
tilpasset ulikt klima, bedre holdbarhet og kvalitet, 
planter egnet til ditt formål, kortere og mer 
forutsigbar kultur og redusert behov for bruk av 
plantevernmidler.



Mange planteslag angripes av 
skadegjørere som er umulig, eller 
svært vanskelig å bli kvitt ved hjelp 
av kjemiske eller biologiske 
bekjempelsesmidler. Det gjelder 
virus, bakterier, og sopp som 
opptrer systemisk i plantene. 
Arbeidet med å lage friskt plante-
materiale ved hjelp av vevskultur 
går i prinsippet ut på å isolere og 
dyrke friskt vev fra infiserte 
planter. Den delen av planten som 
er minst angrepet av skadegjørere 
er vekstpunktet (meristem). 
Vevskulturen starter med 
meristemtipper fra skudd av 
kjerneplanter. Dette vekstpunktet, 
som blir lagt på et dyrkingsmedium 
på glass, danner utgangspunktet 
for produksjon av nye friske planter.

Etter 6 - 8 uker har vekstpunket 
strukket seg og blir delt i mindre 
deler. Disse overføres til nye glass 
og etter 4 uker kan materialet deles 

på nytt. Dyrkingsmediet er tilsatt 
makroelementer, mikroelementer, 
vitaminer og veksthormoner og 
gjør at vi kan styre selv hvordan 
materialet skal vokse. 
Mediet som plantene vokser på, 
inneholder mye sukker. Sopp trives 
godt i sukker, det er derfor viktig 
at alt er sterilt når vi jobber med 
plantematerialet. Plantene 
vokser i klimarom hvor vi kan 
styre lys og temperatur. 
Vevskultur gir oss på denne 
måten muligheten til å lage flere 
tusen planter, som er genetisk 
like som opphavet og i tillegg 
er fri for alvorlige planteskade-
gjørere. Plantene blir deretter 
priklet i veksthus. Noen planter 
prikles direkte i torv. Andre 
planter trenger en behand-
ling med et veksthormon som 
fremmer rotdanning og blir ikke 
priklet før disse har begynt å 
danne røtter på klimarom.

Arbeid med 
vevskultur

Kryobevaring er en kostnadseffektiv 
metode for langsiktig oppbevaring 
av levende plantemateriale. 
Metoden går ut på at skuddspisser 
av friske planter behandles på en 
spesiell måte og fryses ned i 
flytende nitrogen til 196 minus-

grader. 
I utgangspunktet 
kan plantene 
bevares i flere 
hundre år, og tas 
fram når det er 
behov for å gi 
opphav til nye 
planter. 
Metoden er 

plass- og ressurs-besparende 
og tas i bruk på Sagaplant til stadig 
nye arter. En kan effektivt bevare 
både genmateriale som ikke lenger 
er i bruk, og materiale som inngår i 
den ordinære framavlen. Sagaplant 
utvikler metodikken i samarbeid 
med både nasjonale og interna-
sjonale aktører på området, og er 
en del av arbeidet med å lage en 
nasjonal genbank. Foreløpig er 
arbeidet på prosjektstadiet og vi 
jobber blant annet med metoder 
for å fryse ned potet og jordbær. 

Følg med på prosjektene våre på 
www.sagaplant.no

Kryobeholder

Daglig leder for Sagaplant AS, 
John Harald Rønningen

Bruk av vevskultur

Kryopreservering



Pre-kjerne Kjerne- Elite-  Sertifiserte 
planter 

Godkjenning 
Friske enkeltplanter 
godkjennes som 
kjerneplanter Vekst med 

aktuelt 
eller 
potensielt 
plante-
helse-
problem 

Utvalg / rensefase 
Vitale planter med 
riktige sortsegenskaper 
testes evt renses med 
meristem-tip kultur og 
testes.  

Oppformeringsfase 
Oppformering under 
forhold som sikrer god 
plantehelse 

Framavl	  –prinsippskisse	  

Sagaplant	  AS	   NORGRO	  AS	  
Planteskoler	  

Ansvarsområde:	  
	  

Graminor	  AS	  
Og	  andre	  

Fremavl er en metodikk for formering, 
rensing og testing for relevante 
skadegjørere i vegetativt formerte 
hagebruksvekster knyttet til et 
definert regelverk. Systemet skal sikre 
at sluttbruker får tilgang til friskt og 
sortsekte plantemateriale. Diagrammet 
under viser fremavlen i prinsipp, med 

prekjerne-, kjerne- og eliteplanter før 
de sertifiserte plantene. Graminor eller 
andre kunder leverer en ny sort som 
prekjerneplante til Sagaplant. 
Sagaplant gjennomfører rensing og 
formering av materialet fram til 
eliteplanter. Mattilsynet overvåker 
prosessen og godkjenner kjerne-

plantene. Norgro AS og andre 
produsenter, lager sertifiserte planter 
av eliteplantene i sine planteskoler. 
Disse markedsfører og selger de 
sertifiserte plantene i Norge. En stor 
del av norske hagebruksvekster 
formeres videre på grunnlag av slike 
sertifiserte planter.

Utdrag fra prinsippeskisse om fremavl av Dag Ragnar Blystad, Nibio

For deg som produserer planter 
av frukt, bær, blomster, stauder 
eller grøntanlegg kan vi i vårt 
plantehospital ta på oss rensing 
og formeringsoppdrag. 
Formeringsoppdrag kan være 
ekslusivt for oppdragsgiver, det vil si 
at sorten er forebeholdt oppdrags-
giver, og oppdragsgiver tar deler av 
kostnadene med rensing og 
oppbevaring av mormateriale til 
sorten, eller det kan være sorter 
som skal være tilgjengelig for alle, 
og Sagaplant tar alle kostnader med 
rensing, etablering og oppbevaring. 
Plantehospitalet ble ferdigstilt i 2011, 
og består av en karanteneavdeling, 

en prekjerneavdeling, 
laboratorium og en testavdeling. 
Bygget har egne karantene-
fasiliteter og kan ta oppdrag 
med isolert dyrking. 
Karanteneavdelingen og 
prekjerneavdelingen har til 
sammen 16 adskilte klimarom. 
Her oppbevares karantene-
planter i karanteneavdelingen, 
og sorter som ikke har krav om 
karantene i prekjerne-
avdelingen, mens det utføres 
tester og varmeterapi. 

For mer informasjon om vår 
virksomhet i Plantehospitalet, 

priser og betingelser, se våre 
nettsider www.sagaplant.no. 

Plantehospitalet

Klimarom til oppbevaring 
av karanteneplanter

Fremavlsmodellen



Sagaplant formerer sortsekte og 
sykdomskontrollert plantemateriale 
av frukttregrunnstammer og frukt-
sorter. Vi renser og tester materialet 
for planteskadegjørere. De fleste 
frukttrær er dobbeltindivider. 
De består av grunnstammen og den 
edle sorten. Grunnstammen utgjør 
roten og den nederste delen av 
stammen. Fruktsorten er podet på 
grunnstammen og danner resten av 
treet.
Grunnstammen har som viktigste 
funksjon å forankre treet i bakken, 
ta opp vann og næring fra jorda, samt 

regulere vekst og utvikling i 
samspill med den edle sorten.
Alle våre frukttregrunnstammer har 
utgangspunkt i vevskultur eller frø. 
Grunnstammene blir levert som 
pluggplanter, halvfabrikata eller 
ferdigvare. Podekvist fra Sagaplant 
leveres kontrollert for de viktigste 
skadegjørerne som angriper 
fruktartene. Vi leverer podekvist til 
eple med garanti mot frukttrekreft. 
Totalt har Sagaplant over 170 sorter 
av frukt i sitt sortiment. 
Sagaplant produserer grunnstammer 
til eple, pære, plomme og kirsebær.

Plommesorten ‘Emma’ Vevsformert jordbærplanteEplesorten ‘Katrina’

Bærene vi spiser kommer opprinnelig
fra godkjente kjerneplanter som er 
avlet frem i veksthus under strenge 
kvalitetskrav. Med plantemateriale 
fra kjerneplantene, lager Sagaplant 
eliteplanter av de mest etterspurte 
bærartene. Alle bærartene våre 
gjennomgår rensing og testing for 
planteskadegjørere. I tillegg 
kontrollerer Graminor AS at 
materialet er sortstypisk. Denne 
kontrollen er viktig for å sikre 
genetisk stabilitet, samt sikre at det 

beste tilgjengelige materialet blir 
brukt til videre oppformering.
Sagaplant leverer elitemateriale av 
jordbær, bringebær, rips, solbær og 
stikkelsbær. Elitematerialet av 
jordbær og bringebær brukes av 
planteprodusenter til videre 
oppformering av sertifiserte 
bærplanter. 
Elitematerialet av solbær, stikkelsbær 
og rips benyttes direkte av 
bærprodusenter. 

God knopp egnet til poding

Frukt

Bær



Vårt sortiment av grøntanleggs-
planter og frø, er et resultat av 
et mangeårig utvalgsarbeid med 
fokus på sorter og herkomster som 
er tilpasset norsk klima. Vi leverer 
grøntanlegg i form av morplanter, 
vevsformerte pluggplanter, kvist-
stiklinger, frø- og stiklingsformerte 
pluggplanter og frø. Det er først og 
fremst planteskoler som er kundene 
våre på grøntanlegg. 

Frøsortimentet vårt er på ca. 90 
herkomster fra hele landet, og vi 
har rundt 100 sorter grøntanleggs-
planter i våre morfelt. Noen sorter er 
tilgjengelige for alle, mens andre har 
en eller flere planteskoler eksklusive 
rettigheter på. De betaler da en årlig 
oppbevaringsavgift til Sagaplant. Alle 
planteskoler kan levere materiale de 
ønsker å oppformere hos oss til vår 
prekjerneavdeling. 

Morfeltene våre på friland, og 
morplantene i veksthus blir jevnlig 
testet for virus i vår egen 
testavdeling. 

Vi har mange formeringsoppdrag fra 
E-plant Norge BA, de gjør et stort 
arbeid med utvalg av sorter 
tilpasset norsk klima. Trefrøsentralen 
på Sagaplant tilbyr frø fra frøkilder 
over hele landet. Frøkildene er 
utvalgt med tanke på å få et utvalg 
som er tilpasset de fleste norske 
forhold, innlandsklima, kystklima og 
nordnorske forhold. Noen arter kan gi 
et ganske ensartet avkom, mens 

andre igjen gir et mer variabelt 
avkom. Noen er valgt ut med tanke 
på pryd, andre f.eks til leplanting. 
Vi høster frø av egne plantasjer og 
bestander i nærområdet. Vi har også 
eksterne høstere, som leverer frø fra 
Pasvik i nord til Larvik og Jæren som 
de sørligste frøkildene. Vi lagrer frøet 
i frysere og på kjøl, og frøet blir 
sendt ut til kunder hovedsakelig i 
høsthalvåret.

Grøntanlegg

Vi vil gjerne utvide vårt staude-
sortiment og tar imot de fleste 
oppdrag på rensing og formering av 
stauder. For mer informasjon og 
bestillingslister, se www.sagaplant.no

Sagaplant leverer friskt 
plantemateriale av Dianthus 
cariophyllus `Napoleon III’. 
Mormaterialet blir vedlikeholdt i 
veksthus, men også som kryo-
preserverte vekstpunkter. Vi tar 
på oss oppdrag med rensing og 
testing til produksjon av alt innen 
blomsterkulturer.

Blomster

Stauder

Vevskultur av Dianthus cariophyllus ”Napoleon III”

Anemone ”Kônigin Charlotte”

Disanthus cercidifolius HJERTEGLØD® E (‘Eplhje’), 
foto: Renate Nyrud, E-plant



På vestlandet er vi fire bedrifter som samarbeider om å 
finne de beste plantene for kystklima og ustabile vintre. 

Lang erfaring, og et godt samarbeid med Nibio om utprøving, gjør at vi lykkes 
med dette, og kan levere gode planter fra sør til nord.

 Besøk våre nettsider på: www.vestplant.no / www.folkvord.no

Få ting smaker bedre enn nyplukket norsk frukt, bær, grønnsaker og potet.

Gartnerhallen er et landsdekkende samvirkeforetak med medlemmer som 
dyrker og sikrer deg norskproduserte kvalitetsprodukter hele året. 

Vi gjør det enkelt for deg å velge norsk, sunn matglede!

Postboks 111 - Alnabru, 0614 OSLO      www.gartner.no

STOLT LEVERANDØR AV EKTE NORSK MATGLEDE
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BærBærFruktFrukt

EngveksterEngveksterKorn, oljevekster, erterKorn, oljevekster, erter

Planteforedler for nordlig jord- 
og hagebruk, og representant 
for utenlandske sorter innen:

PoteterPoteter

Hommelstadvegen 60, 2322 Ridabu
Sentralbord:  62 55 55 00

E-post: graminor@graminor.no
www.graminor.no
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Planteforedler for nordlig 
jord- og hagebruk, og 
representant for 
utenlandske sorter innen:

Hommelstadvegen 60, 2322 Ridabu | Sentralbord: 62 55 55 00 | E-post: graminor@graminor.no www.graminor.no

Njøs næringsutvikling AS | Njøsavegen 5 | 6863 Leikanger

• Vurdering og dok- 
umentasjon av sortar  
og arter i frukt og bær 
  

• Fenologi, avling,  
fruktkarakterar,   
laboratorieanalyser  
  

• Testing av utstyr og  
dyrkingsmetodar

www.njos.no



Vi har fått ny nettside
www.dryppvanning.com

Spesialistfirma på vanning 
i grønn sektor!

Besøksdresse: 
Fruktveien 9, 3400 Lier
Postadresse: 
Postboks 4144, 2307 Hamar
post@dryppvanning.as

VERDIER I HVER DRÅPE

www.eplante.no

Betula pendula ʻDalecarlicaʼ E®

Friske, trygge planter
-produsert i Norge

Leverandør av 
skogfrø siden 1895

Gamle Trondheimsv. 16, 2053 Jessheim

Stort utvalg av egenproduserte 
trær og busker for vårt klima!

www.myrvoldhagesenter.no

NONA® - NORSKE NATURPLANTER

Produserer stedegne planter på oppdrag.

til anlegg og landskapspleie

tromoy@planteskolen.no
www.planteskolen.no

Tlf: 997 96 182

Sagaplant AS er eid av:
Gartnerhallen SA - Graminor AS – NORGRO AS – E-plant Norge BA – NIBIO

Hovedmål: 
Drive en effektiv fremavl av norsk og 
utenlandsk plantemateriale av hagebruksvekster, 
herunder formering og omsetning, for å sikre 
at produsenter av frukt-, bær-, blomster- og 
grøntanleggsplanter får tilgang til sjukdomsfritt, 
klimatilpasset og sortsekte plantemateriale.

Mer informasjon og bestillingslister kan du 
finne på våre nettsider www.sagaplant.no

Kontakt:
Sagaplant AS, 
Prestegardsveien 17, 3812 Akkerhaugen
Tlf: (+47) 35 95 65 50

Fagkunnskap og engasjement 
til beste for våre kunder

Sertifiserte planter av jordbær og bringebær gir det beste 
utgangspunkt for avling og kvalitet 

Grunnstammer til epler, pærer, plommer og kirsebær

Vi leverer det du trenger av driftsmidler til frukt- og bærproduksjon. 

NORGRO AS - Sælidvegen 44, 2322 Ridabu - tlf.: 32 22 85 50 - e-post: norgro@norgro.no 
www.norgro.no


