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Vad är GROs kvalitetsregler 
för plantskoleväxter? 

0 Minimikrav för plantskoleväxter som utbjuds till 
försäljning. 

0 Krav för att växterna ska få en säker etablering, 
tillväxt och utveckling. 

 

0 Reglerna är sammansatta av plantskolorna själva, dvs 
av medlemmar i branschorganisationen GRO 
Plantskolor. 

 



Varför finns 
kvalitetsreglerna? 

Plantskolister: 

0 För att säkra och vidareutveckla en god kvalitet på 
växterna inom svensk plantskolenäring. 

 

Växtanvändare: 

0 För att beställare och växtanvändare ska kunna följa 
upp och kontrollera växtleveranser. 

 



Hur gör jag? 
Vägledning om hur kvalitetsreglerna ska användas. 



Hur använder man 
kvalitetsreglerna? 

Kapitel 3: Allmänna 
bestämmelser & 
kvalitetsbegrepp 

Kapitel 5: Olika 
produktgruppers 

särskilda kvalitetskrav 

0 Morfologisk kvalitet  

0 Fysiologisk kvalitet 

0 Genetisk kvalitet 

0 Sundhet  

0 Märkning 

 

Kvalitetskrav för: 

0 rosor, träd, perenner, 

0 solitärbuskar, 

0 rhododendron & azalea, 

0 prydnadsbuskar, 

0 klätter-, häck- & 
landskapsväxter,  

0 fruktträd & bärväxter. 

 



Kapitel 3: Allmänna bestämmelser 
& kvalitetsbegrepp 

0 Morfologisk kvalitet - rotsystem, storlekar 

0 Fysiologisk kvalitet - avmognad, fritt från mekaniska 
skador 

0 Genetisk kvalitet - rätt namn, art- & sortäkthet,             
E-planta 

0 Sundhet - fritt från växtskadegörare och sjukdomar. 



Kapitel 5:  Olika produktgruppers 
särskilda kvalitetskrav 

0 Ympning och förädling. 

0 Krukstorlekar anpassade efter storlek och växt. 

0 Växtformer på buskar, trädkronor mm. 

0 Kvalitetskrav utöver de som finns i kap 3. 



Du ska ha reglerna framme 
när du… 

0 Skriver upphandlingsmaterial 

0 Utvärderar upphandlingsansökningar 

0 Skriver och utvärderar offerter 

 

0 Kontrollerar växtleveranser 

0 Kontrollerar nyanlagda planteringar 

 

0 OBS! 

 

 



Vad har hänt? 
De största förändringarna av kvalitetsreglerna i sin nya upplaga. 



Vilka är de stora förändringarna? 

 

E-planta 

 

Träd-
kapitlet 



E-planta 
(Kap 3.4.3 Frivilliga system för kvalitetssäkring av 

genetisk kvalitet) 

0Mer information om 
E-plantsystemet. 

Krav på spårbarhet, chip-
märkning av träd. 

 

0Byte av E-plantor 

Korrekt förfarande om byte 
av växter blir aktuellt. 

 



Trädkapitlet 
(Kap 5.2 Särskilda kvalitetskrav lövfällande träd) 

0Allt om alléträd finns 
samlat under rubriken 
5.2.3 Alléträd/Högstam 

 Stamhöjder fastställda efter 
antal omplanteringar, ej 
efter användning. 

 

0Ny kvalitetsbeteckning: 
Flerstammiga träd          
Skillnad mellan ”Flerstammiga 
träd” och ”Stambuskträd”. 
 



(…ett förklarande sidospår…) 

Flerstammiga träd Stambuskträd 

0 Har flera stammar 

0 Får på sikt ett 
trädaktigt växtsätt 

0 Minst tre 
huvudstammar 

0 Förgrening max 40 cm 
ovan mark 

0 Betecknas Sol flst, t.ex. 
Sol flst 175-200 K 

0 Har ett genomgående 
toppskott 

0 Jämt fördelad och 
naturlig grenbildning 

0 Lägsta grenvåning 
max 80 cm ovan mark 

0 Betecknas Stbu, t.ex. 
Stbu, 3x, 14-16 K 



Utseendet 

0 Lättare att orientera sig i tabeller och 
informationsrutor. 

0 Nya och fler bilder. 

0 Modernt och uppdaterat häfte! 
 



Nya bilder och illustrationer 
Exemplet ovan visar fler och tydliga exempel på typiska 

utseenden för ungträd. 



Tydligare och bättre orientering 
Utdrag ur Jordbruksverkets föreskrifter väl markerade. 



Mer lättlästa tabeller 
Buskar, häckplantor och barrväxter. 



Vad händer här näst? 
Uppdatering inför tryckning! 



Vad vi arbetar med just nu… 
0 Bearbetning av synpunkter som inkommit sedan 

kvalitetsreglerna publicerades som pdf-fil. 

0 Ytterligare förtydliganden och förklaringar tillkommer. 

0 Uppdatering av pdf-filen på hemsidan. 

0 Tryckning av kvalitetsreglerna i häfte! 

 

Den tryckta versionen: 
• Färgtryck, A5-storlek 
• Självkostnadspris – tryckningen ska betala 

sig själv! 
• …kommer någon gång under våren 2013… 



Tack för att ni lyssnade! 
Om ni har synpunkter – hör gärna av er! 

helena.jauhiainen@gro.lrf.se 


