
Fire grønne heste til 
Hjorthede Planteskole
Planteskolen, der er i vækst, investerer i  fremtiden

De fire traktorer er ens, og de har de samme udstyrsmuligheder.

Regnen silede ned fredag den 
12. november, men over Hjort-
hede Planteskole skinnede so-
len. Grundvad Maskinhandel 
leverede nemlig denne for-
middag fire fabriksnye Deutz-
Fahr-traktorer. Traktorerne er 
speciallavet til planteskolen 
og  er udstyret med krybegear, 
frontlifte og til sammen 396 hk.

Indehaver af Grundvad Ma-
skinhandel, Flemming Chri-
stensen og Søren Iversen, ejer 
af Hjorthede Planteskole A/S er 
sikker på at de valgte de rigtige 
traktorer. 

»Traktorerne er ikke valgt på 
grund af den grønne farve el-
ler fordi det er Deutz. Vi har 
diskuteret mange mærker, ud-
styrsmuligheder og priser. Efter 
to måneder fandt vi frem til at 
traktoren, der levede op til alle 
planteskolens behov var Deutz 
Agrofarm 420. Her får vi mest 
for pengene«, fortæller Søren 
Iversen.

Farvel til de gamle 
traktorer
Hjorthede Planteskole råder 

over ca. 90 hektar jord og med 
traktorer, der om året kører 
mellem 1000-1500 timer hver, 
kunne Søren Iversen i sine 
driftsøkonomiske overvejelser 
se en stor besparelse, på et 
utal af reparationer af de gamle 
traktorer. 

De nye traktorer er udstyret 
således at der er så lidt elektro-
nik i som muligt, dog uden at 
det går ud over arbejdsmiljøet. 
»Vi skal ikke gå tilbage i udvik-
lingen, men i stedet udnytte de 
muligheder, der kan give vores 
medarbejdere en lettere hver-
dag«, forklarer Søren Iversen og 
fortsætter: 

»Vi har erfaring for, at elektro-
nik ikke kan holde til arbejdet 
sammen med jord og mudder 
i marken«. 

Hverdagen bliver 
nemmere
De fire traktorer er ens, de har 
de samme udstyrsmuligheder. 
Dette betyder, at det ikke er 
nødvendigt med tilpasning til 
de forskellige redskaber. Alle 
traktorerne kan løse alle ar-

bejdsopgaver. Denne ensartet-
hed blandt traktorerne, giver 
medarbejderne mulighed for 
en mere fleksibel arbejdsgang, 
med en god arbejdsrotation, så 
det bliver muligt for alle medar-
bejdere at udvikle sig. 

Udvikling
Hjorthede Planteskole A/S blev 
i 1974 opkøbt af Thorkild Iver-
sen. I 2002 overtog Søren Iver-
sen planteskolen.

I starten var Hjorthede Plan-
teskole et lille havecenter med 
10 hektar jord, men plantesko-
len blev hurtigt større. Søren 
Iversen har videreudviklet og 
effektiviseret produktionen, 
så Hjorthede Planteskole A/S 
i dag står som en moderne 
virksomhed, der producerer 
barrodsplanter til juletræer, læ-
hegn, skovplantning, hække, 
vildtremiser samt landskabsbe-
plantninger. 

Indenfor de sidste tre år har 
Hjorthede Planteskole A/S for-
doblet sin produktion og der 
produceres i dag på de 90 hek-
tar, 6-7 millioner planter til pro-

fessionelle planteforbrugere.

Nyt byggeri
På grund af produktionsfor-
øgelse gennem mange år, blev 
indendørspladsen for lille og 
Hjorthede Planteskole startede 
i 2007 et halbyggeri på 1600 
m2. Størstedelen af byggeriet 
bliver i dag brugt som pakkehal 
og som sorteringsrum, plan-
teskolen fik også en ny kon-
torbygning. Byggeriet var klar 
til indvielse og brug efteråret 
2008.

Søren Iversen tror på frem-
tiden. 

»Vores mål om forøgelse er 
endnu ikke slut, derfor er købet 
af de 4 traktorer en investering i 
fremtiden. Vi vil gerne, langt ud 
i fremtiden, levere danskpro-
duceret barrodsplanter, til skov, 
hæk og læ til professionelle 
plantebrugere, derfor er fokus 
på modernisering og arbejds-
miljø en nødvendighed«, slutter 
Søren Iversen.


