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GRAmINoR: stig.herbrandsen@graminor.no

Plantesorter fra Graminor  
også utenfor Norge
Graminor 
utvikler nye 
plantesorter 
for det norske 
jord – og 
hagebruket. 
Vi utvikler nye 
plantesorter 
av korn, eng-
vekster, potet, 
frukt og bær.
Flere av Grami-
nor sine sorter 
dyrkes også 
utenfor Norge. 
Finland er det 
viktigste mar-
kedet utenfor Norge for Graminor sine kornsorter. I Finland dyrkes bla. Demonstrant vårhvete, 
brage bygg og Ringsaker havre. I tillegg er Graminor sorter av bygg og havre representert på 
markedet i baltikum.

Graminorsorter av timotei, rødkløver og engsvingel er også i oppformering gjennom våre 
samarbeidspartnere i Finland.  

Den norske pæresorten Celina er den plantesorten som har nådd flest land. Drøye 1 mill. trær 
av Celina er de siste årene plantet i land som Sør-Afrika, belgia, Frankrike og Italia. Pæren har 
god smak, er veldig saftig og har rødt og grønt skall når den er fersk. Internasjonalt blir Celina 
solgt under merkevarenavnet QTee®.

Tomat- utfordringer og muligheter
74 personer deltok på digitalt oppsummeringsmøte for tomat 
27. oktober. Et faglig og teknisk svært godt arrangement. Takk 
til bjarte Åsbø, Tom Arild bekkeheien, Nina Sundqvist, Leif 
Forsell og Leif Øie. Det kom klart fram at tomatnæringen både 
har utfordringer og muligheter. Spesielt vil vi her nevne at  
Forsell hadde laget en god presentasjon med utgangspunkt 
i tomat-jobben han har gjort for GPS i høst. Han har på opp-
drag fra styret i GPS, etter innspill fra styringsgruppa for tomat 
i GPS, analysert produksjon og marked, og pekt på hva han  
mener kan og bør gjøres mht. endringer på kort og lang sikt. 
Hva nå? Hvis vi skal nå målene er det mange som må bidra. 
Fram mot ny sesong skal GPS, delvis med innleid hjelp av  
Forsell, gjøre en innsats for å få ulike aktører til å bidra slik at vi sammen løfter næringen. 

 

 

Fra venstre ser vi teknisk sjef Leif Øie, møteleder og foredragsholder Bjarte Åsbø og GPS-trener 
og foredragsholder Leif Forsell. Bildet er fra evalueringen etter møtet der Leif spesielt ønsket å 
framheve at Bjarte hadde ledet møtet på en glimrende måte.

Bestill i dag!   www.norsklandbruk.no/tilbud 
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