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Arbeidet vi gjør  
i planteskolen for…  

 
å sikre at vi får sunne  

trær som…  
 

skal trives i våre parker  
og langs veier 













Plantemateriale - hvor kommer det fra? 



E-planter - Hva er det? 

VI FÅR DET VI STARTER MED 







E-plante garanterer 
 

E-planter garanterer deg kvalitetsplanter til  
norske hager eller grøntanlegg. Plantene er utprøvd 

for nordiske klimaforhold og utvalg innen E-
plantesystemet.  

 
Alle E-planter har en E på etiketten. 

Seks kriterer må oppfylles for å bli en god E-plante...  
  

http://www.eplante.no/innhold/sider/dokumentasjon/
http://www.eplante.no/hovedmeny/om-oss/om-oss/#tog01


 
 
 
 
 
 

E-planter må være kortreiste  
og produsert i Norge 

 
  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

De må tåle norske forhold 
 
  
 
 
 
 
 



De må ha samme opphav og egenskaper  



 
 
 
 

 

De må ha trygge soneangivelser  
og sikre beskrivelser 

 



De skal være friske og frodige 
 



  

Det skal ha jevn produksjonskvalitet 



Så hva starter vi med? 

• Vevsformerte kloner av 
hovedsakelig E-planter fra 
Sagaplant 

 

• Podede pisker fra norske 
planteskoler 

• Utvalgte norske /svenske frøkilder 
som for det aller meste er E-planter 

 

• Norske utvalgte frøkilder fra 
Trefrøsentralen Sagaplant 

 

• E-planta – Svenske frøkilder . 



52 norske og svenske  E-planter 
 
 

23 norske kloner og frøkilder 
 
45 utenlandske kloner med unike 
vekstformer, blomster og 
bladfarger. 
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2 
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Opphav 
 





Prunus mackii GALLA® E 



Sorbus x thuringiaca ‘Fastigiata’ E 



Kontrollert frø fra dokumenterte frøkilder  



Tilia cordata fk Grorud  



Acer platanoides i norsk/svenske frøkilder 



Det starter med røtter 

Helst både vev og frø i jiffy 















Optimalt areal 
 

Planteavstand 1,5m 
Radavstand 2,5m 

 
 

Avhenger av helning og kompasskurs 





 

 Plante Vanning 1 Kompost        Opptelling Stammemåling  

Grave trær         Vanning 3  Flislegging     Fullgjødsel Nitrogengjødsling 

Lusesprøyting Soppsprøyting 2.Gjødsling     Vanning 2   Høstgjødsling    Høstbinding 

 Vanning 6       Bladgjødsling      Innkorting      Etterbinding   Vanning 5 

 Horisontalfres      Harving          Jordprøver      Rotskjæring      Vanning 1 

Transport til opplasting Skumgummi        Vanning 4      Ugrassprøyting  Stokking 

  Kronebeksjæring   Ny stokk      Fjerne oppbinding Bomullsbånd 

Vanning 6     3.gjødsling Forkultur Kjøre møkk Sette opp gjerder 

  

Hva gjør vi? 













Jorda 

• Jordsammensetningen 

• Næringsstoffer tilgjengelig i jorda 

• Topografi og solvendt 

• Lokalklima- soltimer, vind og nedbør 

• Drenering og lufttilgang i rotsonen 

• Jordas fysiske bæreevne til å tåle hjulbelastning under alle forhold 







Se opp! Kjenn din leverandør! 

IMPORT AV TRÆR 







Stor ospebukk 







Stammeomkrets i cm målt 1m over bakken 
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7,5

15,
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30,

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5
Sorbus intermedia 'Horten' E Betula pendula 'Dalecarlica' E Fagus sylvatica  'Vestfold 'E

Alnus glutinosa 'Sauherad 'E Acer platanoides 'Korsa ' E Salix euxina 'Bullata' E

Livsløp og vekstkurve på løvfellende trær 



  

Sorbus aucuparia ‘Rosina’ E 

Ett år etter planting 



Sorbus aucuparia ‘Rosina’ E 

To år etter planting 



  

Rotkvalitet 



  

 

- God, luftig og veldrenert jord sørger for 
at roten kan utvikle seg godt. 

- Gode sugerøtter  

- Gode forutsetninger for å etablere seg 
raskt på anleggstedet. 



  

• God rotkvalitet 

• 4x rotskjæringer / omplantinger for So 
18-20. 

• Ett nett av gode sugerøtter 

• Gode forutsetninger for å etablere seg 
raskt på det nye anleggstedet. 







  

 
 

• Vi kan levere slike trær fra Norge. 
• Men kun på langsiktig 

kontraktproduksjon. 
• Svenske kommuner har 

alletrekontrakter på 6-7 år. 





TAKK FOR MEG! 

Kontakt oss på mellbye@bmplanter.no 

62 33 04 30 

mailto:mellbye@bmplanter.no?subject=
mailto:mellbye@bmplanter.no?subject=

