Hon lämnar fruktbart samarbete på Elitplantstationen
Efter drygt 35 år jobbar Elisabet Martinsson nu sitt sista år som verksamhetsledare vid
Elitplantstationen i Fjälkestad, granne med Balsgård SLU. Hösten 2021 går hon i pension.
– Jag ville jobba med frukt och bär efter min hortonomexamen och hade tur att
verksamheten på Elitplantstationen hade kommit igång ordentligt när jag började 1984.
Under åren har vi byggt upp en bra verksamhet och ett stort och familjärt nätverk av
kontakter i branschen, berättar hon.

Elisabet Martinsson visar runt på Elitplantstationen.
FOTO: FLORENCE OPPENHEIM

Florence Oppenheim
E LISAB ET MAR TI NSSO N BÖ R JAD E jobba
på Elitplantstationen (EPS – Stiftelsen
Trädgårdsodlingens Elitplantstation) i en
tid när det rådde importstopp på frukt- och
bärplantor och de svenska odlarna tog fram
sina egna plantor.
– Det blev förstås lite olika egenskaper
på olika sorter. För oss på Elitplantstationen
var det viktigt att veta vilken klon vi an-

vände och att materialet var friskt, berättar
Elisabet Martinsson.
Elitplantstationens huvuduppdrag är att
producera förökningsmaterial av frukt- och
bärplantor och prydnadsväxter speciellt utvalda för svenskt klimat. Den certifierade
produktionen sker under Jordbruksverkets
kontroll. Syftet är att uppnå bästa kvalitet på certifierat okulage/ympar och små-

plantor, såväl mikroplantor som sticklingsplantor.
– I början av 1990-talet utvecklades
det som idag är E-plantsystemet. Det var
framför allt Tomas Lagerström och Rune
Bengtsson som såg ett behov av ett system
för de utvalda växterna och drev frågan, berättar Elisabet Martinsson.
Det utvalda växtmaterialet heter allt-

I förökningstältet krävs personal med lång erfarenhet av arbetet med nya plantor. Förökningen sker när plantan bildat rötter, då krukas plantorna om.
– Alla växter är som människor och kräver omsorg. Det svåraste är att vattna lagom, det är inget man kan lära sig i skolbänken utan kräver erfarenhet, säger Elisabet Martinsson.
Förökningsarbetet börjar i maj och håller på hela sommaren. Bilden till höger ovan visar sticklingar av Lonicera ANJA E, blåbärstry.

Gammalt blommande äppleträd, Cox
Orange, i G:a Näsby, Kristianstad.
FOTO: ANDERS NORRSELL
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så elitplantor (E-plantor) och utgår efterfrågan både hos trädgårdsbutiker och
från kärnplantor som är fria från de art- anläggningsfirmor. Coronapandemin har
specifika patogener som är upptagna i Jord- gjort att människor satsar mer på hemmamarknaden.
bruksverkets trädgårdsEn vanlig arbetsdag på
föreskrift för certifiering.
Elitplantstationen består
Framtagning av nytt växttill stor del av kundkonmaterial, rensning, testtakter per telefon och via
ning, dokumentation och
nätet, och att förbereda
bevarande stöds av statliga
för leverans och leverera
medel och E-planta ekoplantor. Inför vintern ska
nomisk förening.
allt plantmaterial täckas
– Det här är ju egentså att de klarar kylan unligen en ganska liten
der vintern. Växthusen ska
verksamhet och både
stå tomma. Sedan stängproducenter, utveckling
er Elitplantstationen en
och marknad har klarat
av att samarbeta bra kring
månad för jullov, innan
kärnverksamheten, säger
säsongen drar igång igen
Elisabet Martinsson, verksamhetsElisabet Martinsson.
med förökning av vedartaledare på Elitplantstationen.
Antalet kunder har
de sticklingar.
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minskat med åren men
– Vi anlitar två olika
volymerna är ungefär desamma.
mikroförökningslaboratorier som levere– Förutom i år då vi har sett en ökad rar under mars–juli. Tillväxten i växthusen

börjar ungefär vid vårdagjämningen. Från
mars då ljuset kommer kan vi jobba hur
mycket som helst!
Under våren och sommaren är det
mycket jobb med förökning och i augusti
börjar arbetet med att ta ympar och sälja
vidare till plantskolorna.
Studiebesök är de lite restriktiva med,
eftersom Elitplantstationen har höga krav
på hygien och inte kan riskera att smitta
förs in i anläggningen av besökare.
förstås sina egna favoriter bland de E-plantor som under
åren tagits fram i systemet, särskilt när det
gäller bärbuskar och stora fruktträd.
– Framför allt stora fruktträd tycker jag
används för lite i offentlig miljö idag, vi har
inte alls den traditionen i Sverige, som de
till exempel har i Tyskland där stora fruktträd är vanligt. Det finns vackra körsbärsoch äppleträd som skulle kunna användas
mer i alléer eller i bostadsområden och

ELISABET MARTINSSON HAR

FAKTA Elisabet Martinsson
Kärnplant-/prebashuset där alla moderplantor av frukt- och bärväxter förvaras.

Sjukdomstestade kärnplantor i växthus.

• Född 1958.
• Hortonomexamen 1982.
• Anställdes vid Elitplantstationen
1984.
• Fick tjänsten som verksamhetsledare årsskiftet 1994/95.
• Går i pension hösten 2021.
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Elisabet Martinsson ute i kärnplanthuset.

I ett öppet växthus utomhus står blåbärsplantor plantor av nyheten
’Roxy Blue’, i höstskrud.
FOTON: FLORENCE OPPENHEIM

På Elitplantstationen finns cirka fem hektar frilandsarealer för moderkvarter och typkontroller. Kvarteren är noggrant indelade i olika zoner.
Nedan till höger, havtorn, Hippophae rhamnoides.

Hydrangea serrata Lamona E,
purpurhortensia.
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på skolor och förskolor, som till exempel
äppleträdet E. Malus domestica ’Oranie’ E.
Hindret för en mer omfattande användning i offentlig miljö verkar vara att ingen
vill ta hand om frukten.
Hon slår också ett slag för svarta vinbär
som är väldigt robusta och fungerar alldeles
utmärkt som häck. Vinbärsbuskar åldras
och måste beskäras men det måste man göra med de allra flesta buskar, menar hon.
– Amerikanska blåbär kan också användas betydligt mer flitigt än det görs idag. De
är vackra när de blommar, har goda bär och
fina höstfärger. Aronia har liknande egenskaper. Och som marktäckare kan man an-

vända allåkerbär och smultron som breder
ut sig och är fina stora delar av växtsäsongen.
Havtorn är en annan bärbuske som är
intressant för offentlig miljö enligt Elisabet
Martinsson.
– Den finns på en hel del platser redan
och är särskilt bra till buskage där man inte
vill att någon ska tränga sig in.
förtegen om hur hon ser på sitt
kommande pensionärsliv men ser friheten
att få göra det man själv vill som en stor
fördel. Hon avslöjar också att hon har en
stor trädgård där hemma som kommer att
ta en del tid.

– Jag kör 100 procent tills jag går i pension, men när jag slutar ska jag koppla bort
jobbet och göra helt andra saker. Jobbet
som verksamhetsledare kräver ett stort engagemang och är inget man kan göra vid
sidan om. För mig har det byggts på efterhand och krävt mer och mer. Jag hoppas
att de kommer att hitta någon som kan och
orkar engagera sig i verksamheten.

HON ÄR LITE

1. Oranie. FOTO: E-PLANTA EK FÖRENING 2 och 3. Vaccinium Emil.
5. Ribes nigrum Petter. FOTO: LARS TORSTENSSON

FOTO: E-PLANTA EK FÖRENING

En platsannons om en verksamhetsledare som ska
efterträda Elisabet Martinsson finns ute nu, med sista
ansökningsdag den 30 november.
Läs mer på www.wikan.se.

4. Aronia melanocarpa Glorie.
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På nästa uppslag finns en
historik och mer fakta om
Elitplantstationen.
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►

Blommande äppleträd på Lyckans Höjd i Kristianstad.
FOTO: ANDERS NORRSELL

Elitplantstationen i årtal
1982
Lantbruksstyrelsen (numera Jordbruksverket) föreslog 1982 att en Elitplantstation
skulle byggas upp i Sverige. En arbetsgrupp
arbetade fram ett förslag för framtida försörjning av friskt och sortäkta växtmaterial.
Ett förökningssystem med speciella krav
på hantering och kontroll och i olika steg
föreslogs. Eftersom det var angeläget att få
igång verksamheten så fort som möjligt beslöts att en fristående Elitplantstation (EPS)
skulle bildas. Verksamheten startade i januari 1983. Vid starten var Trädgårdsnäringens
Riksförbund huvudman och ansvarade för
drift och budget medan SLU (Sveriges
Lantbruksuniversitet) ansvarade för framtagning och bevarande av kärnplantor inom SLU:s budgetram. Lantbruksstyrelsen
fick ansvar för regler för produktion och
handeln med de växtslag som skulle ingå
i systemet.
Elitplantstationen samlokaliserades med
Balsgård SLU för att möjliggöra gemensamt resursutnyttjande.
1983
En driftsledare anställdes. Förökning av
jordgubbar startades på friland och utökades efterhand med hallon och vinbär.
1984
En arbetsgrupp tillsattes för att utreKörbärsträd i blom i offentlig miljö i Kristianstad.

da det långsiktiga huvudmannaskapet.
Styrelsen representerades av Trädgårdsnäringens Riksförbund, Movium, Koloniträdgårdsförbundet och Riksförbundet
Svensk Trädgård.
Ett fastighetsområde köptes av SLU för
en krona, och odlingsmark arrenderades.
Kontor och laboratorier hyrdes av Balsgård
SLU och verksamheten byggdes upp i ett
nära samarbete med Balsgård.
1985
Investeringar och utvecklingsprojekt möjliggjordes genom ekonomiskt stöd från statens avgift på handelsgödsel.
Växthus och arbetslokal byggdes. Mikroförökningsteknik infördes och samarbete
utvecklades med expertis på SLU Alnarp.
Nordiskt samarbete påbörjades med motsvarande elitplantstationer och deras växtpatologiska expertis. Växtmaterialet utökades med fruktträd och plantskoleväxter.
1986–1987
1987 blev verksamheten en stiftelse där Trädgårdsnäringens Riksförbund, Movium,
Riksförbundet Svensk Trädgård och Koloniträdgårdsförbundet ingick. Syfte: att markera verksamhetens allmännyttiga ställning.
Mikroförökningen utvecklas och ett
stort mikroförökningslaboratorie för produktion startar.
FOTO: ANDERS NORRSELL
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1989–1990
Diskussioner pågick i branschen och
inom landets expertis om att införa
ett kvalitetssäkringssystem för plantskoleväxter som slutligen mynnar ut i
E-plantsystemet. Ett varumärke utformades som Elitplantstationen blir ägare till och har varumärkesskydd för.
Plantskolorna bildade E-planta ek. förening och får i avtal ensamrätt på marknadsföringen. Elitplantstationens styrelse blev
ansvarig för regler och kontroll av systemet.
1990–1994
Certifieringssystem utarbetades av Jordbruksverket i samråd med branschen. Först
för olika bär och därefter för fruktträdsproduktionen.
För att förbättra marknadsföringen och
bibehålla efterfrågan av det certifierade
fruktsortimentet utvidgades E-plantsystemet
till att omfatta även fruktträden. En speciell
certifieringsetikett infördes som tydliggjorde
certifieringen ända ut i försäljningsledet.
1993 avskaffades handelsgödselavgiften
och därmed försvann det ekonomiska stödet
till Elitplantstationen. Förutsättningarna för
verksamheten ändrades också radikalt i och
med EU-inträdet eftersom handeln av växter inom EU blev utan begränsningar efter
en övergångsperiod.
1995–2003
Elitplantstationen fick ett statligt stöd
på 750 000 kronor per år inskrivet i regleringsbrevet till Jordbruksverket. Sedan
1994 har detta stöd betalats ut årligen med
undantag för något år.
Elitplantstationen ändrade inriktning
och satsade på storskalig produktion och att
delta eller driva olika projekt, till exempel
förökning till provodlingar och sortförsök.
Bevarandet av kärnplantor flyttades från
SLU, Alnarp till EPS där ett nytt kärnplantshus byggdes och kompletterades med
en avdelning för prekärnplantor något år senare. EPS fick i uppdrag att bevara POM:s
(Programmet för odlad mångfald) samlingar
av frukt och bär som är mandatsorter.
2002–2003 omstrukturerades verksamheten av ekonomiska skäl. All mikroförökning (både utveckling och produktion) lades ned, kontoret flyttades från
Balsgårds huvudbyggnad till arbetslokalen
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vid växthusen. Beslut togs att den fortsatta verksamheten skulle koncentreras
på Elitplantstationens huvuduppgift – att
tillhandahålla ett sunt och sortäkta växtmaterial anpassat till svenskt klimat – och
att växthusen skulle utnyttjas för småplantproduktionen medan den laboratoriemässiga vävnadsförökningen i stället skulle
köpas in från andra företag.
2004–2009
Avtal slöts med olika laboratorier för vävnadsodling som producerar och utvecklar förökningsteknik åt EPS. SLU Alnarp
hjälpte till och gav expertråd. Samarbetet
med E-planta stärktes och marknadsföringsaktiviteter började göras gemensamt.
2010–2020
Ny mark köptes in för nya moderkvarter.
Stora containerytor byggdes. Fler växthus
byggdes (både skugghall, plastväxthus och
plasttunnlar). Maskinhall med utrymme för
verkstad, kemirum, omklädningsrum, gårdskontor och samlingsrum byggdes också.
I handlingsplanen 2016–2020 fastställdes att EPS ska fortsätta att förbättra och
utveckla odlingstekniker, förbättra och utveckla hygienarbetet och infrastrukturen,
för att förbättra kvalitet och leveranssäkerhet och sänka kostnaderna.
Samarbetet mellan POM och EPS
marknadsförde och producerade en första
generationen av Grönt kulturarvsväxter till
plantskolor.
Ett nytt EU-direktiv från 2016 ändrade
förutsättningarna för certifiering av frukt
och bär och Trädgårdsföreskriften omarbetades av Jordbruksverket. Därmed försvann
nationella krav på förökningsmaterial av
prydnadsväxter.
Arbete pågår med en ny handlingsplan.

FAKTA: Stiftelsen Trädgårdsodlingens Elitplantstation
Namn: Stiftelsen Trädgårdsodlingens Elitplantstation (EPS).
Omsättning: drygt 10 miljoner kronor.
Antal helårsanställda: 5–6 personer.
Årlig försäljning: Drygt 300 000 plantor till vidare odling och 150 000–
200 000 till okulage och ympris. 100 procent av materialet är sjukdomstestat. E-plantor utgör cirka 80 procent av plantproduktionen och 15–20 procent är Grönt Kulturarv. Av okulage och ympris är cirka 85 procent E-märkt
och av dessa är cirka 75 procent även märkta med Grönt Kulturarv.
Plantskolebranschen omsätter cirka en miljard kronor per år,
hälften kommer från svenskproducerade växter.

Elitplantstationen har utvecklat två varumärken:
E-planta är en kvalitetsstämpel för friskt växtmaterial framtaget för svenskt klimat.
E-planta är varumärkesskyddat sedan 1990 och marknadsförs av E-planta ekonomisk förening som också ansvarar för distributionen av frö till fröförökade E-plantor.
Grönt Kulturarv har skapats för att saluföra odlingsvärt växtmaterial som samlats
in via Programmet för odlad mångfald, POM (samordnat av SLU). Sorterna har
odlats i Sverige under 1800- och 1900-talen. Alla bär på en historia och i flera fall
finns det traditioner, berättelser och lokala namn knutna till dem.

Murgröna, Hedera helix Huldra E, en av många växter i Hösten 2021 går Elisabet Martinsson i pension och Elitplantstationen söker nu hennes efterFOTO: FLORENCE OPPENHEIM trädare som verksamhetsledare.
FOTO: FLORENCE OPPENHEIM
E-plantsystemet.
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