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I en planteskole er der vel fo-
 kus på planterne, det ligger

næsten i ordet. Men den hol-
der ikke, skal man tro ledelsen
i Hjorthede Planteskole. Den
ligger i Østjylland omtrent
midtvejs mellem Viborg og
Randers og er en af landets
største producenter af barrods-
planter til skove, hække og læ,
vildtremisser og andre land-
skabsplantninger.

„Her i huset har vi fokus på
tre områder: produktionen,
kunderne og medarbejderne.
Og de er alle lige vigtige,“ for-
klarer Anders Fischer, uddan-
net forstkandidat med speciale
i kulturetablering og hos Hjort-
hede ansvarlig for blandt an-
det salget til den grønne sek-
tor, eksporten til Sverige og til-
budsgivning ved udbud.

„Selvfølgelig skal produktio-
nen være optimal. Vi skal lave
gode planter rationelt. Men
hvis ikke de to andre fokusom-
råder er lige så optimerede,

Planteskoledrift er en holdsport

nytter det ikke at produktio-
nen er det. De tre ting skal
passe fuldstændig perfekt
sammen. Det nytter ikke at vi
har en perfekt produktion hvis
vi ikke har medarbejdere der
kan sortere og pakke dem per-
fekt. Og det nytter ikke at pro-
duktion og medarbejdere er
perfekte hvis vi ikke har passet
vores kunde så vi ved hvad de
vil have og kan levere det.“

Det seneste års tid er der sat
ind på at udvikle de 15 faste,
danske medarbejdere som tre
måneder om året suppleres
med 15 lettere og litauere -
stort set de samme år efter år.
Målet er at de faste medarbej-
dere skal opgraderes til mel-
lemledere.

„I år har vi brugt cirka 1100
timer på medarbejderudvik-
ling, og det har været sjovt og
spændende og det hele
værd,“ forklarer direktør Sø-
ren Iversen, uddannet gartne-
ritekniker suppleret med ledel-

Søren Iversen har overtaget Hjorthede Planteskole efter sin far, Thorkild Iversen. Virksomheden producerer
årligt fem-syv millioner barrodsplanter, blandt andre de lærk som Søren Iversen står inde i.

sesuddannelse og øverste an-
svarlige for produktionen og
for virksomheden.

„Først og fremmest har vi
talt sammen for at finde ud af
hvad medarbejderne gerne vil,
hvad de kan, og hvilke ressour-
cer de eventuelt mangler for
at kunne det de gerne vil. Vi
har lagt vægt på at forklare

dem at vi ikke er ude på at ra-
tionalisere og skille os af med
nogen. Vi er ude på at lave en
bedre virksomhed, en bedre
arbejdsplads for dem, og en
bedre hverdag for os alle sam-
men. Det gør vi blandt andet
ved at sørge for at alle ved
hvad der foregår, og hvorfor
det foregår, og alle skal kunne
se deres rolle i sammenhæn-
gen.“

„Vi har fået en stærk og po-
sitiv respons. Medarbejderne
vil gerne være med. De er lige
så ivrige som vi. Mange er ble-
vet overrasket over hvad de
egentlig kan, vi skal bare finde
ind til det. Ved at tale sam-
men. Det er jo også sjovt for
dem - nye udfordringer, udvik-
ling, fagligt og menneskeligt.
Det har krævet en stor og se-
riøs indsats fra begge sider.
Men det har også været sjovt
og givet gode resultater,“ kon-
kluderer Søren Iversen.

Kommunikation, tak
Ud over de individuelle samta-
ler er der holdt mange medar-
bejdermøder om stort set alt i
virksomheden. Fordi alle skal
vide alt for at kunne se sin
egen rolle i virksomheden. Em-
net for et af møderne var:
Hvordan kan vi gøre det hele
bedre? Hvad skal der til for at
alle får en bedre hverdag?
Alle kunne komme med for-
slag, alle forslag med blev skre-
vet ned, og derefter kunne
medarbejderne på et skema
prioritere dem med fire, tre, to
og en stjerne. Resultatet blev:
• Fire stjerner: Bedre kommu-
nikation - (tavlemøder i paren-
tes).
• To stjerner: For meget spild-
tid.
• En stjerne: Når folk snakker
ordentligt.
• En stjerne: Positive bemærk-
ninger (ros og ris).

Tavlemøderne holdes ved ar-
bejdsdagens begyndelse og
byder på en orientering om
dagens opgaver. Hvad skal vi

Produktionen, kunderne og medarbejderne er lige vigtige på Hjorthede Planteskole
der fremstiller millioner af barrodsplanter til landskabet

VÆKSTPUNKTER
Dagspressens meddelelser
om planteskoler der lukker
eller sælger jorden fra og
fortsætter som havecentre,
kan efterlade det indtryk at
dansk planteproduktion er
under afvikling. Det er dog
ikke tilfældet. Uden for
dagspressens bevågenhed
findes mange planteskoler
der ikke bare overlever,
men vokser. Grønt Miljø
besøger i denne artikelserie
nogle af dem.
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lave? Hvem er på arbejde i
dag? Har nogen fri? Er der no-
gen der går tidligt - så det ikke
ser ud som om de pågældende
bare lusker af, men har fri ef-
ter aftale. Og så videre. Enhver
har ret til at bringe ethvert
spørgsmål op ved tavlemøder-
ne. Tavlen tjener til at notere
alt ned, så intet bliver glemt el-
ler hænger uafklaret i luften.

Det har fungeret godt, men
kunne åbenbart ifølge medar-
bejderne blive endnu bedre.
Men så kom Søren Iversen til
at se fjernsyn. Tilfældigvis et
afsnit af serien Skolen på TV 2.
Serien handler om en klasse på
Gauerslund Skole ved Vejle
hvori mange elever ikke klarer
sig særligt godt i de målinger
der ridder folkeskolen som en
mare. Ambitionen er på 100
dage at løfte klassen til ver-
densklasse. Under - redigeret -
tv-overvågning.

Udgangspunktet for serien
er at ikke alle mennesker lærer
på samme måde. Kun få får
det bedste ud af at se på en
tavle og høre en lærer messe.
Nogle vil gerne se det de be-
skæftiger sig med, ikke bare
høre om det. Nogle vil helst
røre ved det før det giver me-
ning. Nogle vil helst bevæge
sig mens de lærer - så kan de
huske lektien. Og at dømme

ud af den end når den bare
står på tavlen, og læreren for-
klarer.

Når det gælder i Gauerslund,
hvad så i Hjorthede, slog det
ned i Søren Iversen. „Måske
var det ikke så genialt som vi
troede at vi holder morgen-

Da dukker af disen en novembermorgen to traktorer af lidt forskellig
årgang og en flok medarbejdere. Den ene traktor trækker optageren,
den anden en vogn. Den første, til venstre, er stort set førerløs, om end
den skal holdes i køresporet en gang imellem. Medarbejderne tager
planterne, som optageren har løsnet, og lægger dem på vognen. De
skal være så mange at de kan følge med traktoren, men ikke så mange
at de går i vejen for hinanden. Derfor skal gruppen sammensættes af
folk der arbejder nogenlunde lige hurtigt og går godt i spænd.

Sikkert blik, hurtigt videre. Der er ikke mange halve sekunder til hver
plante, men det er vigtigt at sorteringen er omhyggelig og korrekt.

efter programmerne har det
meget stor effekt at indrette
undervisningsformen efter ele-
vernes behov. Hvis læreren kan
tilrettelægge undervisningen
så eleverne kan komme til at
røre ved en førstegrads lig-
ning, er der flere der kan finde

møde ved en tavle. Der kan
være medarbejdere som det
ikke siger så meget,“ konklu-
derede han efter programmet.

Så han tog sagen op på et
møde ved tavlen og ganske
rigtigt: Mange medarbejdere
havde også set programmerne,
og da de skulle skrive sig på li-
ster over hvilken undervis-
ningsform de foretrækker, var
der mange der hellere vil se
hvad det handler om og have
det på fingrene end bare se
emnerne skrevet på en tavle.

„Så må vi jo finde en anden
måde at holde møder på. Det
er vigtigt at alle er med hele
vejen, og for nogle er en tavle
altså ikke nok. Jeg ved ikke
endnu hvordan vi så skal gøre
det; det må vi finde ud af sam-
men. Men jeg er glad for at vi
fandt ud af at tavlen ikke er så
god som vi troede.

Engagerede ansatte
Medarbejderudviklingen og
medarbejderinddragelsen skal
sikre medarbejdernes engage-
ment.

„Ingen skal lave noget fordi
vi på kontoret siger det. De
skal gøre det fordi de ved at
det er godt for virksomhe-
den,“ forklarer Anders Fischer.
„Vi skal fortælle dem hvordan
resultatet skal være og hvorfor
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- omhyggelig sortering, leve-
ring til tiden osv. - for ellers får
virksomheden problemer. Og
når de gør det godt, får vi en
god virksomhed og en god
hverdag. Og omvendt: medar-
bejderne i marken skal fortæl-
le hvordan de gerne vil have
det fra medarbejderne på kon-
toret for at de kan have en ra-
tional arbejdsgang og en god
arbejdsdag. Så ikke medarbej-
derne i marken f.eks. får eks-
traarbejde fordi en på konto-

ret ikke er opdateret om hvad
der foregår i marken.“

„På kontoret kan vi jo se på
computeren hvad vi har i mar-
ken. Men det er medarbejder-
ne der ved hvordan et parti ser
ud i marken. Skal vi tage dob-
belt så mange planter op som
vi har solgt for at få kunne le-
vere det ønskede antal i en øn-
sket størrelse - og så er resten
spildt? Eller skulle vi have solgt
dem i en anden størrelse? Det
ved de, og de skal nok fortælle

os det hvis vi ikke følger med i
marken. Hvordan er vejret på
kontoret, spørger de.“

Alle skal se deres rolle
„At drive planteskole er en
holdsport,“ indskyder Søren
Iversen. „Alle skal kunne se de-
res rolle i virksomheden og for-
stå at det er en vigtig rolle.  Og
vi på kontoret skal vide hvad
de laver i marken så vi kan
hjælpe, hvis der er problemer -
også hvis hjælpen er at give en
hånd med i marken. Hvis der
står en traktor og hoster i det
bagerste hjørne af marken, er
det også mit problem, og jeg
skal gerne reparere den hvis
jeg kan. Det er før set,“ be-
mærker han.

Morten Jacobsen er tredje
mand på kontoret og i ledel-
sen. Han er uddannet skov- og
landskabsingeniør og tager sig
primært af skovkunder, jule-
træsproducenter og eksporten
til Tyskland. Så salget er for-
delt på især Anders Fischer og
Morten Jacobsen, men der er
ingen sælgere i virksomheden.

„Vi kan ikke leve af kun at
sælge planter. Vi skal hjælpe

vores kunder med alt hvad de
har lyst til at få vores hjælp til.
To måneder om året laver vi
ikke ret meget andet end at
skrive ordresedler. Da er vi sæl-
gere. Resten af året vil vi være
konsulenter og sparringspart-
nere,“ forklarer Anders Fischer.
„Vi bruger meget tid på at tale
med kunder. Vi skal vide hvad
de tænker, senest når de tæn-
ker det. Helst lidt før. Vi skal
vide hvad der rører sig i bran-
chen og hos kunderne. Vi bru-
ger meget tid på at besøge
kunderne og tage til messer.
Her kommer de når de har tid
til at snakke.“

En anden verden
„Visse ting kan klares på tele-
fonen, men verden er en an-
den, og samtalen bliver en an-
den når vi går i marken eller
plantagen med kunden og kan
se hvad han taler om. Det den
ene kalder sin gode jord, er
måske det en anden ville kalde
flyvesand. Det kan du jo ikke
høre i en telefon,“ forklarer
Anders Fischer.

For nogle uger siden var Sø-
ren Iversen en tur i Skotland

Hjorthede har en foreløbig lille økologisk produktion til nogle få kunder. Mest for at være på forkant hvis tanken slår an. Men der bruges mange
timer på mekanisk og manuel ukrudtsbekæmpelse.

■ Hjorthede Planteskole A/S blev etableret i 1973 da Thorkild
Iversen købte det der dengang var et mindre havecenter med
en egenproduktion på cirka syv hektar. Indtil da havde Thor-
kild Iversen været hos Erik Andersens Planteskole i Langeskov
ved Nyborg. Efter nogle år blev planteskolen lagt om til at
producere planter til skove og andre landskabsplantninger.
Siden 2002 har Søren Iversen været direktør for planteskolen.
■ Produktionen er i dag på fem-syv millioner barrodsplanter
til skovplantning, juletræer, læhegn, vildtremiser, hække, be-
plantninger langs motorveje og andre større landskabsplant-
ninger. Virksomhedens areal er ca. 90 hektar.
■ 70% af produktionen sælges i Danmark, resten eksporteres
til Tyskland og Skandinavien.

HJORTHEDE PLANTESKOLE A/S

Hjorthede Planteskole A/S
Tukærvej 12, Hjorthede, 8850 Bjerringbro. www.hjorthede.dk
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SKOVPLANTERINGEN
Hjorthede Planteskole er et af med-
lemmerne i Dansk Planteskoleejerfor-
enings skovplanteklub. De øvrige er:
Aarestrup Planteskole, Karup
Akkerup Planteskole, Haarby
Bondes Planteskole, Jelling
Bredal Planteskole, Terndrup
Hedeselskabet, Vojens
Danplanex Planteskoler, Rødekro
Suså Planteskole, Haslev
Frijsenborg Planteskole, Hammel
Holms Planteskole, Øster Vrå
Johansens planteskole, Børkop
Lindenborg Skovselskab, Arden
Nibe Planteskole, Nibe
JBJ Forstplanteskole, Assens
Salling Planteskole, Roslev
Peter Schjøtts Plantesk., Ejstrupholm
Siim Planteskole, Ry.

FORFATTER
Arne Kronborg er freelancejournalist
med speciale i de grønne emner.

for at besøge en kunde som
havde problemer med nåle-
fald. De havde talt sammen i
telefonen, og kunden havde
mailet billeder. Men det er no-
get andet at se problemerne i
marken, f.eks. sygdommen i
forskellige stadier.

„Jeg er ikke plantepatolog,
men jeg har da set meget, og
jeg kunne foreslå kunden at få
taget prøver af de syge træer,
inden de dør, og jeg kunne
henvise ham til et laboratori-
um der er godt til den slags.
Jeg har vel ikke løst problemet
endnu, men jeg har da hjulpet
ham på vej,“ siger Søren Iver-
sen. „Det er jo en tillidserklæ-
ring fra kunde at han kommer
til os i tiltro til at vi kan hjælpe
ham. Så må vi gøre hvad vi
kan. I dette tilfælde var det så
en hurtig udrykning til Skot-
land, bare ud og hjem. Og så
fik jeg hilst på kunden, så hans
virksomhed og lærte ham lidt
bedre at kende. Det er også
meget værd.“

Gider ikke spilde tiden
‘Næst efter en ordentlig kom-
munikation fandt medarbej-
derne at spildtid var det vigtig-
ste spørgsmål i virksomheden
da problemer og ønsker skulle
prioriteres.

„Det var ikke ledelsen der
bragte det op. Medarbejderne
syntes de brugte for megen tid
på at køre frem og tilbage
mellem markerne og frokost-
stuen ved pauserne.  Vi har ik-

ke fundet løsningen, men det
siger da noget om medarbej-
dernes engagement at de rej-
ser spørgsmålet,“ mener Søren
Iversen.

„Det sker også at de kom-
mer og siger at de er for man-
ge på en opgave,“ supplerer
Morten Jacobsen. Om ikke en
af dem kan blive flyttet til no-
get andet? Og det sker at de
kommer og siger at de keder
sig, eller at en eller to går hjem
og tager et par feriedage fordi
det er for kedeligt at være på
arbejde.

„Man kunne vel godt fore-
stille sig virksomheder hvor
medarbejderne nok skulle fin-
de ud af at få tiden til at gå.
Men ikke her,“ indskyder Sø-
ren Iversen. „De går hjem og
holder fri. De får en bedre dag
synes de, og bidrager samtidig
til en bedre virksomhed.  Det
viser at det kan lade sig gøre
at inddrage medarbejderne i
virksomhedens trivsel og ud-
vikling. Det er ikke et ‘dem og
os’. De er også os.“

Virksomheden har ingen
problemer med at skaffe med-
arbejdere, tværtimod må man
hver måned sende en lille stak
afslag på uopfordrede ansøg-
ninger.

Økologisk produktion
Et af de nyeste tiltag i virksom-
heden er en økologisk produk-
tion af skovplanter, foreløbig
godt en snes arter og sorter.
Som al anden økologisk pro-

Ledergruppen i Hjorthede Planteskole består af fra venstre, Søren Iversen, Morten Jacobsen og Anders Fischer.

duktion er den underlagt stats-
kontrol med kontrolbesøg - og
bøger, journaler og prøver af
både jord og planter. Produk-
tionen er etableret på cirka 10
hektar i en afdeling for sig
selv, et lille stykke fra plante-
skolen for at undgå diverse
indslæb og afsmitning fra den
konventionelle produktion.

„Foreløbig er statsskovene
de mest interesserede kunder
og i begrænset omfang,“ for-
klarer Søren Iversen. „Men vi
laver en kontrakt for hver en-
kelt produktion så der bliver
ikke sået eller stukket ret me-
get der ikke er solgt. Det er be-
stemt på et indledende stadi-
um, men vi vil gerne være med
så vi er klar hvis det slår an. Og

måske kan vi lære noget som
vi kan bruge i andre sammen-
hænge. Men indtil videre må
vi nok sige at både tid og jord
kunne have været brugt bed-
re.“

I en tid da nogle plantesko-
ler indskrænker eller lukker, er
det værd at notere at Hjorthe-
de Planteskole har fordoblet
omsætningen de seneste fire
år. Og så ligger det jo på tun-
gen: Hvad sker der de næste
fire år?

„Vi bliver større, det er sik-
kert. Men vi bliver ikke dob-
belt så store, det er lige så sik-
kert. Men måske bliver det en
dobbelt så sjov arbejdsplads,“
siger Søren Iversen og lader
skinne igennem at han selvføl-
gelig har en præcis plan for
hvad der skal ske - også for,
hvad ‘dobbelt så sjov’ vil sige i
praksis og hvordan det skal gø-
res op. Men detaljerne ved-
kommer ikke Grønt Miljøs ud-
sendte. ❏

Det er tungt, hårdt og beskidt, og det kan være både vådt og koldt når
høsten skal bringes i hus, enten til kølehus eller til omgående levering.


