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Hvilken betydning har NS 4400 - 2018 fra et 
bestiller perspektiv
Arbeidet med NS 4400 avdekket at det er få land vi kan sammenlikne oss 
med som faktisk har en nasjonal standard. De fleste land, deriblant Sverige 
og Danmark har bransjestandarder, men de har altså ingen standard for 
planteskolevarer på nasjonalt nivå. 
Sammen med England og USA med noen fler, har vi i Norge et sterkt og 
nær unikt verktøy som sikrer alle partene i markedet (produsent –
entreprenør og kjøper) trygget ved kjøp og salg av planteskolevarer. 

Noen stikkord:
● Sikrer høy kvalitet (forutsatt riktig brukt av partene)
● Fremmer norsk produksjon
● Bidrar til å redusere konfliktnivået (i forhold til om vi ikke hadde en slik 

standard). Standarden sier hva som gjelder og det må parten forholde 
seg til

● Tryggere innkjøp for bestillere uten spisskompetanse på planter, 
busker og trær.

● Sikrer også planteskolen mot kravstore innkjøpere som forventer seg 
mer enn hva standarden krever. 

● Når en standard er satt gir det også entreprenøren trygghet i forhold til 
at plantene som leveres holder kravene i standarden.
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Hvilken betydning har NS 4400 - 2018 for 
Statens vegvesen?
● Statens vegvesen region øst har lenge hatt en egen 

kontraktsavtale for levering av planteskolevarer. Dette gir 
en gjensidig trygghet for partene og med NS 4400 i ryggen 
skal både plikter og rettigheter være sikret på en rettferdig 
måte (dette kan det sikkert være delte meninger om)

● Andre regioner må lene seg på NS 4400 og da er det 
kontrollrutiner (tidsfaktor) og kompetansen til mottaker og 
bestiller  avgjørende. Med en nasjonal standard står alle 
tryggere ved en eventuell konflikt. Uten en standard på 
nasjonalt nivå er jeg sikker på at begge parter vil stå 
svakere.    
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6.1.2 Generelle krav til rotsystemet

● Rotsystemets diameter for klumpplanter skal være minst 
fire ganger stammens omkrets. For planter som dyrkes i 
kontainer, skal rotsystemets diameter være minst tre 
ganger stammens omkrets. For trær der stammens omkrets 
er større enn 25 cm, skal rotsystemets diameter være på 
minst 100 cm. Kuttede røtter skal ikke ha en snittflate på 
mer enn 2 cm i diameter. Utstyr som benyttes til 
rotskjæring, skal være egnet til formålet, slik at det ikke 
oppstår unødig skade på røttene. Ved rotskjæring og 
opptak skal røttene kuttes utenfor der de sist ble skåret.
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Klumpkvalitet – diameter rotklump 4 x so
NS 4400, 2018
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Rotsystemets 
diameter for 
klumpplanter skal 
være minst fire 
ganger stammens 
omkrets. 



Klumpen skal være fast og gjennomrotet
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Grove røtter – manglende rotskjæring i 
produksjonen?



6.1.2 Generelle krav til rotsystemet

● Plantens rothals skal være over vekstmediet, og 
hovedrøttene skal være i øvre del av rotklumpen.

● Trær med en stammeomkrets mindre enn 12 cm skal være 
omplantet eller fullstendig rotskåret minst to ganger. Større 
trær skal være omplantet eller fullstendig rotskåret minst 
hvert tredje år.

MERKNAD:

Hyppig rotskjæring kan føre til stagnasjon av veksten.
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6.1.2 Generelle krav til rotsystemet
NS 4400, 2018
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«Plantens rothals 
skal være over 
vekstmediet, og 
hovedrøttene skal 
være i øvre del av 
rotklumpen».



6.1.2 Generelle krav til rotsystemet
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Ingen tegn til rotskjæring 
under produksjon. Treet var 11 
år gammelt skulle vært 
fullstendig rotskåret minst tre 
ganger. Snittflaten ble målt til 
7 cm.



6.1.2 Generelle krav til rotsystemet
NS 4400, 2018
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Ulmus 'Rebona' Resista ®
Med alvorlig 
snurrerotutvikling

«Generelle krav

• ha et rotsystem som er 

friskt, kraftig og jevnt 

forgreinet med en 

mengde røtter som 

muliggjør en vellykket 

etablering,

• ikke ha rotsnurr»



Gråpoppel, Populus canescenc  plantet i 2010

Treet var halvdødt og ble tatt opp høsten 2012

Generelle krav

«ha et rotsystem som er friskt, kraftig og 

jevnt forgreinet med en mengde røtter som 

muliggjør en vellykket etablering»,



6.1.2 Generelle krav til 
rotsystemet
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«ha et rotsystem som er 
friskt, kraftig og jevnt 
forgreinet med en mengde 
røtter som muliggjør en 
vellykket etablering»



«ha et rotsystem 
som er friskt, 
kraftig og jevnt 
forgreinet med 
en mengde 
røtter som 
muliggjør en 
vellykket 
etablering»

Et års rotvekst, 
Treet ble plantet 
i mai gravd opp 
igjen og 
replantet ett år 
etter.









6.1.3 Generelle krav til stamme og krone

● Stammen skal være rett, men det skal tas hensyn til normal 
vekst for planteslaget.

● Stammen skal ha en naturlig tykkelse og avsmalning i forhold 
til høyden, slik at kronen holdes oppe uten støtte.

● Inngrodd bark bør ikke forekomme på trær som normalt for 
arten ikke har særlig spisse greinvinkler (trær med søyleform 
eller kuleform vil normalt ha spisse greinvinkler).

● Diameteren på beskjæringssnitt skal ikke være mer enn 50 % av 
stammens diameter på stedet. 

● Greinkrage, greinpute og barkås skal ikke være skadet som 
følge av beskjæring.

● Beskjæringssnitt med en diameter på mer enn 1,5 cm skal ved 
levering vise begynnende overgroing.

● Kroner med gjennomgående stamme skal ha minst tre normalt 
utviklede greiner typisk for arten. Greinene skal være jevnt 
fordelt både horisontalt og vertikalt i kronen, som typisk for 
arten.

● Kronens høyde bør normalt utgjøre minst 60 % av treets 
salgshøyde.
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6.1.3 Generelle krav til stamme og krone
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Beskjæringssnitt
Greinkrage, greinpute og barkås skal 
ikke være skadet som følge av 
beskjæring.



6.1.3 Generelle krav til stamme 
og krone
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Inngrodd bark:
«Inngrodd bark bør ikke forekomme på 
trær som normalt for arten ikke har 
særlig spisse greinvinkler (trær med 
søyleform eller kuleform vil normalt ha 
spisse greinvinkler)».



6.1.3 Generelle krav til 
stamme og krone
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Inngrodd bark:
«Inngrodd bark bør ikke forekomme på 
trær som normalt for arten ikke har 
særlig spisse greinvinkler (trær med 
søyleform eller kuleform vil normalt ha 
spisse greinvinkler)».



6.1.3 Generelle krav til 
stamme og krone
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«Stammen skal ha en 
naturlig tykkelse og 
avsmalning i forhold 
til høyden, slik at 
kronen holdes oppe 
uten støtte»

Produksjonsmetoden 
må være tilpasset 
treets vekst og 
utvikling



Overdreven 
oppstamming
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«Kronens høyde bør normalt 
utgjøre minst 60 % av treets 
salgshøyde».

Overdreven oppstamming – økt 
stress – kan gå utover kvaliteten



6.1.4 Avvik

● Ved avvik fra kravene i 6.1 skal det vurderes om den totale 

kvaliteten likevel er god nok til å kunne forvente normal 

etablering. I slike tilfeller skal korrigerende vurderes. Slike 

tiltak avtales mellom partene og skal ikke være en 

ytterligere økonomisk belastning for kjøper
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6.2.3 Kvalitet

Kategori Krav
Trær som ikke er 
oppstammet, med 
gjennomgående 
stamme

Treet skal ha greiner som er jevnt fordelt langs stammen, men det tas hensyn til 
normal vekst for vedkommende planteslag. Se figur 6 a).

Trærne skal ha gjennomgående stamme.

Trær som ikke er 
oppstammet, uten 
gjennomgående 
stamme

Treet skal ha greiner som er jevnt fordelt langs stammen, men det tas hensyn til 
normal vekst for vedkommende planteslag. Se figur 6 d).

Trærne skal ikke ha gjennomgående stamme.

Oppstammede trær, 
med gjennomgående 
stamme

Treet skal ha gjennomgående stamme.

Skal benevnes som høystammet når de er oppstammet til minst 180 cm, se 
figur 6 b). Høystammede trær skal ha en stammeomkrets på minst 14 cm.

Skal benevnes som lavstammet når oppstammingen er lavere enn 180 cm, se 
figur 6 c).

På den oppstammede delen kan det tillates korte sideskudd som ikke skal være 
over to år gamle eller ha en diameter større enn 1,5 cm (på for eksempel bjørk, 
bøk, or og agnbøk er slike sideskudd ønskelig).

Skal ikke være podet i stammehøyde.
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6.2.3 Kvalitet- Greinfordeling
NS 4400, 2018
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Treet skal ha greiner som er 
jevnt fordelt langs stammen, 
men det tas hensyn til normal 
vekst for vedkommende 
planteslag. 



6.2.3 Kvalitet - Greinfordeling
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Treet skal ha greiner 
som er jevnt fordelt 
langs stammen, men 
det tas hensyn til 
normal vekst for 
vedkommende 
planteslag. 



6.2.3 Kvalitet - Greinfordeling
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Treet skal ha greiner som er 
jevnt fordelt langs stammen, 
men det tas hensyn til normal 
vekst for vedkommende 
planteslag. 



NS 4400 dekker ikke alt!
NS 4400, 2018
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Produksjon av trær lar seg ikke gjøre 
uten å påføre trærne stress. Fullstendig 
rotbeskjæring hvert andre til tredje år og 
oppbyggingsbeskjæring medfører 
nødvendigvis en god porsjon stress. 
Noen produsenter velger en 
produksjonslinje som innebærer en 
ekstrem stressbelastning. Dette er 
kontraproduktivt for forretningen fordi 
veksten i stammeomkretsen hemmes. 
Dette kan fremme strekningsveksten, 
men det er stammeomkretsen er 
bestemmende for prisen, ikke høyden. I 
tillegg bærer kjøperen risikoen for en 
rekke følgeskader.  



Skadedryr
30.01.2018
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● Hei Erik.

●

● Her er noen punkter på fordeler med ny standard for oss i SVV og litt generelt:

●

● Som du og andre allerede har nevnt er det viktig med en standard for å sikre god/riktig kvalitet til 
SVV sine prosjekter. Både for Region øst som har rammeavtale på planteskolevarer, men kanskje 
spesielt for de som ikke har en slik kontrakt. Det er ressurskrevende å bygge opp robuste sunne 
planter, og det skal lønne seg å gjøre dette. Det er så bortkastede penger å plante planter av 
dårlig kvalitet som dør etter noen år. Dette har vi så altfor mange eksempler på.

● I SVV sliter vi med plass-mangel til utvikling av rotsystem, salt, tungmetaller, vindkast fra 
kjøretøy. I tillegg skal skjøtselsgraden være lav. Da er det særlig viktig at plantekvaliteten er god 
for at man skal klare å få til frodige grøntanlegg. 

● Viktig at Planteskolene har vært med på dette arbeidet for da kan de stille seg bak kravene og vet 
hva vi som bestiller krever. I tillegg tydeliggjør en slik standard hva kunden vil ha, og unngår 
forhåpentligvis misforståelser mellom bestiller og leverandør. Viktig at vi som bestiller også 
kontrollere at vi får det som er beskrevet, og tør å bruke denne standarden for det den er verdt. 

●

●

●

●

● Med vennlig hilsen
Renate Vea Petersson
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