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Tindved, som nyttevekst i form av plante for bær- (frukt)produksjon, har liten tradisjon her til 

lands. Men som pionerplante har den vært her siden isen trakk seg tilbake og naturlige 

forekomster finnes langs kysten fra Sør-Trøndelag til Ibestad i Troms. Tindved har i Norge blitt 

benyttet til leplanting og for å holde jordmasser stabile i erosjonsutsatte områder. Det norske 

navnet kommer av at treverket var ypperlig å buke som tinder til høyrivene før plasten 

konkurrerte den ut. I Sverige og Danmark har planten navnet Havtorn, som viser til at planten 

trives langs havet og at den også har noen kraftige torner. 

 

Fantastiske bær 

Tindvedbuska er særbu og benytter seg av vindpollinering. Det vil si at det kreves både hann- 

og hunnplanter for å gi avling. Ved utplanting bør det minst være ei hannplante pr. 8. 

hunnplante.  

Den riktige betegnelsen på «bæret» er 

«falsk steinfrukt». Men for enkelhets skyld 

benevnes den her som bær. Bæret har en 

modenhetsperiode på 2 til 4 uker, noe 

avhengig av sort og værforhold. På Sør-

Helgeland ser vi at september er modnings- 

og høstemåned for de sortene som er 

prøvd. 

Det modne tindvedbæret er utrolig vakkert 

og har en god og særegen aroma. Den er 

svært syrlig, men kan benyttes både med 

og uten tilsatt søtingsmiddel. 

Anvendelsesområdet er stort og benyttes 

både til mat- og helseprodukter.  Noe av 

det mest spennende med veksten er at 

bærene inneholder svært høye verdier av 

vitaminer (A, B1-2-3-6-9 og 12, C, E og K 

m.fl.), vannoppløselige og fettoppløselige 

antioksidanter og fenoler. I våre østlige 

Saft av Tindve er et av produktene man kan lage. 
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naboland har de lange tradisjoner med å dyrke og nyttiggjøre seg planten, der bærene inngår 

som en viktig del av «det sunne kostholdet». 

 

Prøvedyrking på Sør-Helgeland 

I 2011 ble det importert 450 tindvedplanter fra Sverige til prøvedyrking hos 10 dyrkere på 

Sør-Helgeland. De første årene etter utplanting ble antall prøvedyrkere og planter noe 

redusert, men om lag halvparten av plantene er fortsatt tatt vare på og er i produksjon. Det 

ble importert tre ulike hunnsorter, en russisk og to svenske, og en svensk hannsort. Alle 

sortene trives godt og har vist god vekst. De årene vi har dyrket tindved på Sør-Helgeland har 

det ikke vært vinterskader selv om vintrene har vært utfordrende. Det viser at kultiverte 

tindvedsorter er godt tilpasset klimaet vi har på Sør-Helgeland og trolig også mye lengre nord. 

Sesongen 2018 ble første året med avling av betydning. Avling pr. busk varierte svært mye, fra 

noen hundre gram til nærmere 10 kg på de mest yterike buskene. Et gjennomsnitt på 4 kg pr. 

busk tilsvarer en avling på ca 650 kg pr daa.  

Årets sesong gir grunn til optimisme med 

hensyn til mulighetene for mer 

tindveddyrking også nord i landet. Hvor 

langt nord tindved kan dyrkes er et 

spennende spørsmål. For å få svar på 

dette, trenger vi flere som vil foreta 

prøveplanting av tindved nordover i 

landsdelen. Hovedutfordringen ved 

dyrking av tindved lengst nord er å få 

god modningsprosess, når den inntrer i 

slutten av september.  

Tidligere var det vanskelig å få tilgang til 

planter utviklet for bærproduksjon. 

Dette har nå endret seg etter at firmaet 

Sagaplant har startet oppformering av 

planter her i landet. Sagaplant har 

hentet mormateriale til sin 

planteproduksjon fra Sverige av sorter 

som ser lovende ut for dyrking også hos 

oss.  

 

Lyst til å prøve tindved? 

Til de som måtte ha lyst til å prøve seg som tindveddyrker gis følgende råd: 

1. Søk informasjon på nettet. Bruk søkeordene «tindved» og «havtorn». 

Tindvebusk full av modne bær klar til høsting. 
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2. Bestill veilederheftet «Dyrking av tindved» fra Njøs Næringsutvikling, Leikanger. 

3. Planter for bærproduksjon bestilles hos Sagaplant, og vent ikke for lenge om du 

ønsker planter i 2019. Voksende interesse i hele landet!  

4. Og har du ytterligere spørsmål ta kontakt med Steve Saltermark, st-salt@online.no .  

OBS! Det kan bli aktuelt med studietur til Sverige i løpet av 2019. 
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