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Bakgrunn for Genressurssenteret:

• Målsettinger om bevaring og bruk
• Sorter av frøformerte arter bevart hos NordGen
• Sorter/genotyper av vegetativt formerte arter i 

nasjonale feltgenbanker
• Nasjonal potetgenbank hos Bioforsk• Nasjonal potetgenbank hos Bioforsk
• Alle bevarte sorter er tilgjengelig for bruk
• Distribusjon ihht. Den internasjonale plantetraktaten
• Nasjonal sortsliste og regelverk for omsetning av såfrø 

og settepotet
• Nye regler for bevaringssorter og tradisjonssorter (e.l.)



Vilkår for å få bevarte sorter i bruk

• Tilgjengelig oppformeringsmateriale
• Kunnskap om sortenes egenskaper og historie
• Godkjenning / oppføring på nasjonal sortsliste
• Såfrø og settepoteter i adekvate mengder• Såfrø og settepoteter i adekvate mengder
• Etterspørsel og marked



Tilgjengelighet frø og plantemateriale

• Frø – fra NordGen 
– tilgjengelig i små porsjoner

• Settepotet fra norsk genbank hos Bioforsk
– Leverer in vitro planter i små kvanta til brukere eller til videre 

oppformeringoppformering



Kunnskap om sortene
• Passportdata 
• Egenskaper; karakterisering og evaluering

– en del data finnes, mer behøves
– Egenskaper som etterspørres endres, eks. ernæring/helse
– stort arbeid, behov og metoder endres– stort arbeid, behov og metoder endres
– Bør koordineres med brukeres behov

• Tilleggsverdi om sortenes historie
– Knytter til minner og kulturhistorie
– ”Historytypes” 
– Økt oppmerksomhet, både ved bevaring  og ved 

bruk/markedsføring



Oppføring på nasjonal sortsliste
• Søknad med dokumentasjon

– Benytte eksisterende eller skaffe ny
– 42 sorter av korn og grønnsaker beskrives hos  NordGen i 2011
– Behov for å beskrive gamle potetsorter? (data i internasjonal database)

• Søker/vedlikeholder
– Private brukere kan stå som søker og ta på seg rollen som vedlikeholder
– NordGen tilbyr seg å stå som søker / vedlikeholder av frøformerte sorter – NordGen tilbyr seg å stå som søker / vedlikeholder av frøformerte sorter 

som er lagret i genbanken
– Norsk genressurssenter tilsvarende for potetsorter
– Samarbeidsavtale med Mattilsynet
– 7 sorter godkjent i 2010

• Potet:  'Rød Kvæfjord' og 'Tromøypotet’
• Bygg: 'Domen’
• Hvete: 'Fram', 'Møystad', 'Ås II' og 'Diamant II'. 

– Godkjent søknad / oppføring gir ikke eksklusiv rett til sorten



Hvilke sorter bør oppføres som bevaringssorter ?
Art Sort Merknader
Vårhvete Ölands lanthvete gammel landsort fra Öland, Slow Food-utmerkelse

Dala lanthvete gammel landsort fra Dalarna, ekstemt god smak
Runar Høy, litt nyere norsk sort -høyt avlingspotensiale
Rollo Norsk sort med gode industritekniske bakeegenskaper
Reno Norsk sort

Bygg Stella meget tidlig 6-radsort fra Helsingland i Sverige. utvalg fra landsort fra Bollnäs
Havre Blenda halvtidlig vanlig havre

Svea halvtidlig tørkesterk vanlig havre
Orion tidlig svarthavre. tørkesterk
Argus halvtidlig tørkesvak svarthavre. Meget høyt avlingspotensiale.

Rug Petkus Utvalg med vårkorn-egenskaper fra gammel (1800-tallet) tysk sort
Svedjerug Norsk landsort (søkt allerede)Svedjerug Norsk landsort (søkt allerede)

Erter Jærert Aktuelt dyrkingsmiljø på Jæren 
Ringeriksert Aktuelt dyrkingsmiljø / I produksjon

Kålrot Trønder 'Hylla' Lovende resultater fra forsøk i Trøndelag
Kvikk Lovende resultater fra forsøk i Trøndelag

Potet King George Delikatessepotet med en del interesse.
Gammel Svensk Rød Aktuelt dyrkingsmiljø i Nord-Norge
Rød mandel Aktuelt dyrkingsmiljø i Nord-Norge
Olsok Gammel norsk sort, dyrkes endel
Sharps Express Delikatessepotet med en del interesse. Går også under navnet Falsk mandel
Rosenpotet Early Rose, en del etterspørsel



Utfordringer ang. etterspørsel og marked

• Interesserte dyrkere
• Identifisere og vurdere markedsmuligheter
• Tiltak for dyrking og markedsføring
• Avpasse markedsføring til tilbud av varer• Avpasse markedsføring til tilbud av varer
• Næringsutviklingsmidler / støtteordninger
• Markedsføringstiltak etc.



Adekvate mengder av frø og settepotet

• Frø – NordGen frø tilgjengelig i små porsjoner
– Behov for bruksgenbanker?
– Samarbeid med frødyrkere
– Samarbeid med organiserte brukergrupper

• Settepotet fra norsk genbank hos Bioforsk• Settepotet fra norsk genbank hos Bioforsk
– Leverer in vitro planter i små kvanta til brukere eller til videre 

oppformering
– Overhalla klonavlssenter, prøveordning med de første sortene 

levert som miniknoller i 2013
– Samarbeid med sertifiserte settepotetdyrkere / bidra til å 

opprette nye



Nytt konsept: PLANTEARVEN Såvare AS

• Formål:
– Sørge for å oppfylle internasjonale forpliktelser o m å 

gjøre frø og planter av gamle sorter tilgjengelige
– Skaffe bønder og hobbydyrkere såfrø og settepotet i  

”bruksmengder”
– Bidra til å gjøre frøavl av bevaringssorter til enn  lønnsom – Bidra til å gjøre frøavl av bevaringssorter til enn  lønnsom 

butikk

• Oppgaver:
– Avtaler med produsenter av frø og settepotet
– Markedsføring og informasjon
– Sørge for en effektiv distribusjonsordning



Aksjeeiere i PLANTEARVEN Såvare AS

• Norsk genressurssenter
• Økologisk spesialkorn
• Agrokonsult
• Bioforsk
• Foreningen Våre Frø• Foreningen Våre Frø
• Overhalla klonavlssenter
• Andre?



Aktuelle bidrag fra Genressurssenteret

• Levere plantemateriale og informasjon
• Søke / vedlikeholde sorter på sortslista
• Undersøke egenskaper i aktuelle sorter
• Samarbeidspartner i næringsutviklingsprosjekter
• Støtte til bruksgenbanker• Støtte til bruksgenbanker
• Informasjon og markedsføring
• Varemerket PLANTEARVEN
• Annet?



PLANTEARVEN –
varemerke for salg av bevaringssorter:
• Overskrift for Plantegenetiske ressurser i Norge

• Logo for informasjon og markedsføring

• Beskyttet varemerke for produksjon og salg

• Webside for informasjon om bevart plantegenetisk ma teriale • Webside for informasjon om bevart plantegenetisk ma teriale 

www.plantearven.no

• Foreløpig salg av PLANTEARVEN® stauder og PLANTEARV EN® 
frukttrær

• Åpent for alle planteslag / alle produsenter



Spørsmål til diskusjon

• Hvordan bruke regelverket for å registrere bevaringssorter 
og andre sorter som brukes i liten målestokk

• Hvilke sorter bør søkes inn på sortslista, både generelt om 
kriterier for valg av sorter og konkret om sorter som bør 
søkes inn i 2011. 

• Rutiner og praktiske forhold i søknadsprosedyren. Hvilken • Rutiner og praktiske forhold i søknadsprosedyren. Hvilken 
informasjon må skaffes til søknadene og hvordan framskaffe 
kunnskap som evt. mangler?

• Hvordan sørge for at såfrø og settepotet av bevaringssorter 
blir tilgjengelig for de som ønsker å dyrke sortene?

• Hvordan kan NordGen og Norsk genressurssenter bidra til å 
få sorter godkjent og formeringsmateriale tilgjengelig?





Eksempel – Svedjerug og kornsorter

••



Eksempel – Svedjerug og kornsorter



Eksempel - Jærerter



Eksempel - Jærerter

• Jærert AS stiftet i mai 2011 med 5 unge bønder -
Randaberg i nord til Haar i sør

• Lokalt prosjekt med utprøving og samarbeid med kokker
• Ikke bevaringssort foreløpig, vil bli søkt inn på sortslista
• Med i Slow Foods Smakens Ark
• Dyrking i 2011: 10 mål på Randaberg, 10-15 mål på Braut, 

om lag 5 mål på Haar 



Eksempel - erter





Slow Foods Smakens Ark



Gamle potetsorter
• 9 nyrensede sorter leveres fra Overhalla i 2013:



Grönt kulturarv – sorter i Sverige

• Bönan ’Signe’,  gråärten och bondbönan från Solberga och 
potatislök från Leksand 

• Oppformering i samarbeid med bønder/produsenter, fra 2009
• Logo: Grönt kulturarv
• Frøpakker med lite informasjonshefte• Frøpakker med lite informasjonshefte
• Selges på messer, botaniske hager etc. 
• Samarbeid med spesialiserte frøforretninger
• Stor interesse / stort potensiale

• www.grontkulturarv.se


