
NTF Årskonferanse 9.mars: 

NS 4400 Ny Norsk Standard for planteskolevarer 
Hanne G. Wells, Standard Norge  

 

Foto: Nicolas Tourrenc 



Ting henger sammen – takket være standarder 
- uten standarder hadde ikke vårt moderne samfunn fungert 

 

Foto: Nicolas Tourrenc 

https://www.youtube.com/watch?v=AYBVTeqKahk 

h 

https://www.youtube.com/watch?v=AYBVTeqKahk
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Standardisering 

  



 
Standarder er uavhengige 

Standarder er frivillig å bruke 
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NS 4400:2018 Planteskolevarer – Krav til kvalitet, 
sortering, bunting og merking 



«Bransjens egne»: Eksperter som 
representerer alle sider av faget er med 

Alexander Eckhardt, JM Norge AS 

Erik Solfjeld, SVV   

Eva Anja Michel, NCC (Treets venner) 

Helene Mørch Sjuve, Akershusgartneren AS 

Kaja Refling, NTF / Vaktmesterkompaniet AS 

Morten Mellbye, Mellbye planteskole AS 

Nikolas Kroff, Uavhengig 

Oddbjørg Jensen, Hageland 

Olav Folkvord, Folkvord Planter AS  

Jan Erik Holter, Myrvold Planteskole AS 

Per Anker Pedersen, NMBU 

Tore Næss (leder), BYM, Oslokommune  

Torill Bakkebø, BYM, Oslokommune 

Trygve Sanda, Sanda Planteskole AS 

Hanne Wells, Standard Norge 
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Hva er planteskolevarer? 

• Omfatter lignoser (vedplanter) og 

stauder.  

• Planter som omsettes for bruk i  

− parker,  

− veianlegg  

− privathager, 

− og andre grøntanlegg.  

• Standardens inndeling følger 

plantenes vokseform og framtidig 

anvendelse. 
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«so 18-20» 
Standarden klargjør for produsentene, importørene og omsetningsleddene 

hvilke krav som stilles ved levering av planter av forskjellige arter og størrelser. 

 

Ved å stille krav til kvalitet, størrelse, merking og emballering 

 



10 

 toppet 

 konkurrerende topp 

 spisse greinvinkler 

 store 

beskjæringssnitt 

 skjev fordeling av 

greiner 

 tapper 

 liten evne til å være 

krona 

 barkskader 

 rothals gjemt bort 

 skjevt i rotklumpen 

 manglende finrøtter 

 liten rotklump 

 store 

beskjæringssnitt 

røtter 
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 toppet 

 konkurrerende topp 

 spisse greinvinkler 

 store 

beskjæringssnitt 

 tapper 

 skjev fordeling av 

greiner 

 spinkel stamme 

med liten evne til å 

bære krona 

 barkskader 

 rothals gjemt bort 

 skjevt i rotklumpen 

 manglende finrøtter 

 liten rotklump 

 store beskjærings-

snitt på røtter 
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Forutsigbart produkt 
Riktig  kvalitet  

Lik konkurranse 

Plante av 
rett kvalitet 

Sunne 
trygge 
trær 

Godt 
resultat 
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[Vitenskapelig navn], [norsk navn], [kultivar/frøkilde/herkomst], NS 4400 – [kategori],[størrelse],[leveringsform] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle aktuelle 

krav angitt i 

NS 4400 

gjelder 

Krav til 

form / 

utseende 

Krav til 

størrelse 

Krav til 

leverings-

form 

Krav til genetisk 

kvalitet 
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[Vitenskapelig navn], [norsk navn], [kultivar/frøkilde/herkomst], NS 4400 – [kategori],[størrelse],[leveringsform] 

 

 

 

 

 

 

Acer platanoides, 'Royal Red', NS 4400 –  høystammet, med gjennomgående stamme, so 18–20, kp 

 

 

 

 

 

Alle aktuelle 

krav angitt i 

NS 4400 

gjelder 

Krav til 

form / 

utseende 

Krav til 

størrelse 

Krav til 

leverings-

form 

Krav til genetisk 

kvalitet 
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Når brukes NS 4400? 

 

Produsent: 

Planlegging 

Produksjon 

Merking, Prising  

 

Bestiller/planlegger: 
Planlegging 

Bestilling 

 

Utfører/Anleggsgartner: 

Prising og Planlegging 

Kontroll 

Skjøtsel og beskjæring 
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Når brukes NS 4400? 

 

Produsent: 

Planlegging 

Produksjon,  

Merking, Prising  

 

Bestiller/planlegger: 
Planlegging 

Bestilling 

 

Utfører/Anleggsgartner: 

Prising og Planlegging 

Kontroll 

Skjøtsel og beskjæring 
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Det startet med kvalitet på trær … 
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…og ble til en komplett revisjon og alt i én standard! 

• NS 4400:2018  

– er alt du trenger 

 

• Fra 14 standarder 
til 1 standard! 

• Fra 150 sider til 60 
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Mye er likt! 

• Hovedstruktur følger gammel 

inndeling 

• De fine figurene er beholdt og 

videreutviklet 

• De fleste krav og føringer er til å 

kjenne igjen 
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Noe er forskjellig 
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5 – overordnede krav  
(kvalitet, måleregler, merking) 

 

6 – Trær 
-Generelt 

 

 

 
 
 

7 – Busker 
-Generelt 

 

 

 
 

8 – Stauder 
-Generelt 

 
 
 
 
 

Generelle krav for  

plantetypen 

Felles for alle andre 

kapitler/planter 
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5 – overordnede krav  
(kvalitet, måleregler, merking) 

6 – Trær 
-Generelt 
-Løvtrær 
-Frukttrær 
-Grunnst. 
-Bartrær 
 
 

7 – Busker 
-Generelt 
-Løvfellende 
-Barplanter 
-Roser 
-Slyng/klatre 
-Bærbusker 
-Bringebær 

8 – Stauder 
-Generelt 
-Stauder 
-Villflora 
-Jordbær 
 
 
 

For hver av 

plantetypene: 

-Kvalitet 

-Gruppeinndeling 

-Størrelsessortering 

-Konteinerstørrelse 

Generelle krav for  

plantetypen 

Felles for alle andre 

kapitler/planter 
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Følgende termer er endret: 

• Karplante      Kontainerplante 

• Tverrmål     Diameter 

• Lett busk     2 greiner 

• Hekk- og masseplanter   Ungplanter 
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Merking – mer fokus på opprinnelse 

• Frøkilde, Herkomst og kultivar: 

− Frøkilde eller kultivarnavn skal oppgis.  

− Har man ikke «fk» el kultivar skal 

herkomst angis.  

− Der «hk» ikke er kjent angis «hk ukjent». 

 

• Merkes som «Norsk» hvis produsert i 

Norge 

− for trær: siste 3 vekstsesonger (3 år). 

− for busker: 1 år  

Hvis ikke oppgis produksjonsland. 
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Trær – tydeligere krav 

Inngrodd bark – skal 

ikke forekomme 

Snurrot  

– skal ikke forekomme 

Målehøyde so 100 cm 

Minste 

stammeomkrets for 

høystammede trær:  

so 14-16 
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Trær – tydeligere krav 

Minst

60% 

Rothals over vekstmediet 

Beskjæringssnitt < 50% av dim. 

Kronen bør utgjøre 60% av 

treets salgshøyde 

Fagmessig beskjæringssnitt 
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Busker - forenkling  

Gruppe A             Gruppe B 

Gruppe A og B er slått sammen 

Barbusker og bartrær behandles 

hver for seg. 

Plantelister tatt ut 
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Frukttrær, bærbusker, bringebær og jordbær 

• 4 standarder som handler om kvalitet til 

frukt og bær produksjon 

• Frukttrær, (og frukttregrunnstammer) 

– for fruktsetting i eget kapittel under trær 

– frukttrær over 250 cm på kraftigvoksende 

gr. stammer er prydtrær 

• Bærbusker eget kapittel under busker 

• Bringebær har fått følge av bjørnebær, 

også under busker 

• Jordbær er lagt  

under stauder. 
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Stauder og sedummatter 

• Nytt: villflorastauder 

• Plantelister beholdt, men planter på 

forbudslisten tatt ut.  

• Sedummatter beskrives fortsatt  

med NS 4417 
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• Import? – Er det bestilt etter NS 4400 må den som velger å importere informere sin 

leverandør om kravene i NS 4400 slik at plantene tilfredsstiller disse. 
 

Hva gjelder ved import? 
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Standardene spiller sammen 

• NS 3450 
Oppbyggingen av 
hele anbudet 

• NS 8405 (mf.) 
Kontrakter 

• NS 3840  
Grønne tak 

• Tillegg til Del K – 
Planting av trær 

• Tillegg til Del ZK – 
Drift av lekeplass 

• Del K: 
Anleggsgartner-
arbeider 

• Del ZK: Skjøtsels-
standard 

• NS 4400 
Planteskolevarer 

• NS 4417 
Sedummatter 

• NS-EN 1176 
Lekeplasser 

• mf. 

Produkt-
standarder 

NS 3420 - 
beskrivelse 

Juridiske 
standarder 

Prosess-
standarder 



Felles forståelse av kvalitet 
- Bedre beskrivelse med samkjørte 
standarder NS 4400 og NS 3420 K 
 
 

Foto: Bernt Ove Reinertsen / CAN AS 
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Del K – Anleggsgartnerarbeider  
Nytt endringsblad i 2018: 

• Skal gi mer presise og riktige 

beskrivelser, -Mer harmonisert mot 

NS 4400 

• Bearbeidet Tillegg B. Bl.a.:  

− Bedre veiledning til planteprosessen. 

− Skjema for mottakskontroll 
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NS 3420 – Anbudsbeskrivelser: 

 
Anleggsgartnerarbeider 
(Del K) 

Etableringsskjøtsel  
(Del ZK)  

Skjøtsel  
(Del ZK) 

Oppbyggings- og 
vedlikeholdsbeskjæring 
(Del ZK) 

Kurs i NS 3420 Del ZK  

− Bergen: 15. mars 

− Trondheim 24. april 

Gratis svartjeneste NS 3420 
Send e-post til 
hgw@standard.no eller 
dha@standard.no 

 

mailto:hgw@standard.no
mailto:dha@standard.no
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Livsfase og form avgjør type beskjæring og skjøtsel  

Skjøtsel  

per år 

Beskjæring  

per gang 

1. - 3. år 

Etableringsfase 

Etableringsskjøtsel  
post: ZK2.7112 

 

Oppbyggingsbeskjæring 
Post: ZK2.721 

 

Fra ca. 4. – ca. 15. år 

Oppbyggingsfase 

Skjøtsel  
Post: ZK2.7111 

 

Oppbyggingsbeskjæring 
Post: ZK2.721 

 

Fra ca. 15. år / 

etter oppbygging 

Funksjonsfase 

 

 

Skjøtsel  
Post: ZK2.7111 

 

 

      Forming 

      Post: ZK2.73xx, se tabell ZK 2  

eller  

      Vedlikeholdsbeskjæring 

      Post: ZK2.73xx, se tabell ZK 3 

Standard Norge - presentasjons norsk 
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Metode Formål / 

omfang 

Krav Merknad 

Knutekolling 
Beskjæring av skudd til tilnærmet 

samme punkt, slik at det dannes 

karakteristiske knuter. 

Årsskudd skal beskjæring tilbake til 

knute. 

Ved behov skal det ledes ut nye (…) 

Utføres vanligvis hvert år. 

Hvis treet er stresset og har svært få og 

korte årsskudd, bør det vurderes 2- eller 

3- årig frekvens, for ikke å svekke.(…) 

Forming av stammehekk 
Beskjæring for å opprettholde en 

hekk-form med eksponerte 

stammer. 

Årsskudd på kronens eksponerte 

sider skal beskjæres for å 

opprettholde aktuell form og 

størrelse. 

Utføres vanligvis hvert år. 

Etter mange års ordinær beskjæring (som 

minner om hekkbeskjæring) kan det være 

behov for en hardere justering for å(…) 

Geometrisk 

formbeskjæring  

Beskjæring for å opprettholde en 

bestemt form. 

Årsskudd på kronens eksponerte 

sider skal beskjæres slik at kronen 

danner aktuell form. 

Utføres vanligvis hvert år. 

Etter mange års ordinær beskjæring (som 

minner om hekkbeskjæring) kan det være 

behov for en hardere (…) 

Styving 
Beskjæringsteknikk utviklet for 

høsting av husdyrfòr. Brukes nå 

primært for å opprettholde 

kulturlandskapetspreg og holde 

tradisjoner i hevd. 

Greiner skal beskjæres tilbake til 

(vanligvis) tidligere beskjæringspunkt 

eller annet definert punkt. Utføres 

vanligvis med flere års mellomrom. 

Utføres vanligvis med intervaller på 5 - 6 

år. 

Styving ble ikke gjort med treets helse 

som fokus. 

Frukttre-beskjæring 
Beskjæring av frukttrær slik at 

blomstring og fruktsetting 

stimuleres, og for å danne en 

kronestruktur hensiktsmessig for 

formålet. 

Beskjæringen skal inkludere 

innkorting av greiner og tynning i 

skudd og greiner. Aktuell 

kronestruktur skal være ledende for 

tiltakene. 

Der frukttrær er brukt som prydtrær, kan 

det være behov for å tilpasse 

beskjæringen pryd og ikke fruktsetting. 

Fjerning av vanskudd 
Fjerning av vanskudd. Vanskudd skal beskjæres tilbake til 

basis av vanskuddet. 

  

Oppstamming 
Utføres for å heve kronen for 

eksempel for å gi framkom-

melighet, bedre lysforhold, frie 

siktelinjer eller hindre uønsket 

klatring. 

Beskjæringen omfatter fjerning av 

den eller de nederste greinkransene. 

(…) 

Viktig del av oppbyggingsbeskjæring. 

Utføres i henhold til formål oppgitt av 

oppdragsgiver. (…) 

Tynning 
Redusere kronens tetthet slik at 

det slippes mer lys inn i krona og 

at det blir bedre 

luftgjennomgang, og greinenes 

vekt reduseres. 

Følgende skal utføres: 

– målrettet fjerning eller 

innkorting av enkelt 

greiner;(….) 

Viktig del av oppbyggingsbeskjæring. 

Normalt fjernes 10-15 % av greinmassen. 

Kronerensking 
Komplett gjennomgang av krona 

for å stimulere et sunt og stabilt 

tre. 

Følgende skal fjernes: 

– døde greiner; (…..) 

Omfanget av tiltaket avhenger av treets 

tilstand før beskjæring. 

Krone-reduksjon, fristilling 

av konstruksjoner mm 

Regulere treets størrelse eller 

opprettholde avstanden mellom 

treet og nærliggende 

infrastruktur eller konstruksjoner. 

Følgende skal utføres: 

– forkorting av greiner slik at 

kronens størrelse reduseres 

skånsomt; (…) 

Kan være et nødvendig tiltak etter en 

brekkasje. 

Sårdiameteren bør ikke overstige 12 - 15 

cm. (...) 
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NS 11005 – Universell utforming av uteområder 
NS 3420 Del K – Anleggsgartnerarbeider  

Revisjon! 



NS 4400, NS 3420, NS 3840 
og alle andre standarder og 
kurs finnes på standard.no 



Takk for oppmerksomheten! 

Mer informasjon? 

 

 

www.standard.no 

Alle foto i presentasjonen er ved 
Hanne G. Wells (med mindre annet 
er angitt) 

Innspill til standardiseringsprosjekter eller ønsker du å delta i standardisering?  

hgw@standard.no 

Hanne G. Wells 

http://www.standard.no/
http://www.standard.no/
http://www.standard.no/

