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have her og har allerede 
høstet en smule frø, fortæl-
ler Søren Iversen.

Herkomst og lokalitet
Både Søren Iversen og Mor-
ten Jacobsen understreger 
gang på gang, hvor vigtig 
det er at vælge planter af 
den rigtige afstamning til 
det specifikke sted og det 
bestemte formål, man har 
med plantningen.

- DTU-bøgen er et godt 
eksempel på en meget brugt 
dansk afstamning. Moder-
træerne står ved Danmarks 
Tekniske Universitet og gi-
ver bøge med meget ranke 
stammer, der egner sig godt 
til kævleproduktion. Men 
det kræver, at den plantes 
på steder med jordbundsfor-
hold og klima, der svarer til 
det oprindelige voksested, 
siger Søren Iversen.

Vil man plante løvtræ un-
der mere barske vækstbe-

tingelser, er eg en mulighed. 
Her er egetræer, der oprin-
deligt hører hjemme ved 
Hald Ege syd for Viborg, 
meget brugte.

- Ellers er det altid en god 
ide at se på, hvilke træer, 
der vokser naturligt i det 
område, hvor man vil plan-
te nyt. Kan man ikke skaf-
fe tilsvarende planter, vil 
oplysningerne alligevel al-
tid være en stor hjælp for 
den planteskole eller rådgi-
ver, man allierer sig med, 
siger Søren Iversen.

Krybende traktorer
Produktionen af barrods-
planter er meget omkost-
ningstung. Både når det 
gælder indkøb af frø af de 
mest efterspurgte herkom-
ster og når det gælder klar-
gøring af frøene, såningen, 
renholdelse, vanding, ud-
plantning og optagning til 
salg. Meget af arbejdet kan 

kun gøres manuelt, men 
hvor maskiner en mulighed, 
bliver de anskaffet eller 
fremstillet.

- Langt de fleste af vore 
maskiner er specialmaski-
ner, man ikke kan købe, så 
de passer til vores behov. 
Derfor er vi som regel nødt 
til at tilpasse de maskiner, 
vi køber, inden vi kan bruge 
dem. Det er også forklarin-
gen på, at vi har vores egen 
smed ansat, fortæller Søren 
Iversen.

Mange af maskinerne er 
oprindeligt produceret hos 
den mest specialiserede 
producent af planteskole-
maskiner i Nordeuropa, 
nemlig Egedal Maskinfa-
brik.

- Vi køber typisk en ma-
skine fra Egedal og så går 
vi i gang med vinkelsliber 
og svejser for at tilpasse 
maskinen til vores behov. 
Erfaringen er, at det er hur-

tigere og bedre, at vores 
egen smed laver arbejdet 
frem for at få det gjort uden-
for huset. Det kan være, at 
rækkebredden skal være 
anderledes eller at maski-
nen også skal passe til et 
andet redskab, vi har i for-
vejen. Der er mange mulig-
heder, fortæller Søren Iver-
sen og fortsætter:

- Så det er ikke trakto-
rerne, der er den dyreste del 
af maskinparken. Men vi 
skal bruge traktorer, der 
kan køre ekstremt lang-
somt. 150 meter i timen i 
krybegear er maksimum. 
Desuden er vi ikke interes-
serede i traktorer, der er 
fyldt med elektronik, som vi 
ikke selv kan reparere. En 
traktor skal være mekanisk 
og enkelt konstrueret, så 
tingene ikke går i stykker. 
Og så vi kan reparere den, 
hvis den alligevel gør, siger 
Søren Iversen.

Af Sten Søndergaard

Række efter række af nyan-
lagte frøbede i snorlige ræk-
ker, halvanden til to hun-
drede meter lange. Alle 
dækket med en tyndt lag 
gult bakkesand. Ved siden 
af række efter række af sid-
ste års frøbede, stærkt lyse-
grønne af spirende nord-
mannsgran i hundredetu-
sindevis. Mellem 500 og 
1000 nye planter på hver 
kvadratmeter.

- De står lige for at skulle 
luges. Med håndkraft. Der 
er ikke andre muligheder, 
fortæller skov- og land-
skabsingeniør Morten Ja-
cobsen fra Hjorthede Plan-
teskole ved Bjerringbro og 
slår ud med hånden mod de 
få centimeter høje nord-
mannsgran.

- De nyanlagte såbede 
dækker vi med en halv cen-
timeter sand for at holde på 
fugtigheden, mens frøene 
spirer. Vi har faste van-
dingssystemer på de fleste 
arealer, så vi hele tiden kan 
vande i det omfang, det er 
nødvendigt. Det vil for 
mange arter sige vand 
mindst én gang om dagen 
umiddelbart efter sånin-
gen, fortsætter han.

Hjorthede Planteskole 
har specialiseret sig i bar-
rodsplanter til juletræs- og 
pyntegrøntproduktion, til 
skov, læ og landskab og til 
hække og prydplanter. 
Planteskolen, der ligger i et 
bakket område mellem Gu-
denåen og Nørreå råder 
over ikke mindre end 90 
hektar med meget blandet 
jordbund, der er et resultat 

af den seneste istid. Det be-
tyder, at Hjorthede har de 
helt rigtige jordbundsfor-
hold til en lang række for-
skellige nåletræer, løvtræer 
og buske. Planteskolens ka-
talog rummer alene 99 for-
skellige arter, de fleste i 
flere forskellige størrelses- 
og kvalitetssorteringer.

Risikospredning
- Vi har valgt en strategi, 
hvor vi ikke satser på en 
enkelt eller nogle få kultu-
rer. I stedet producerer vi et 
bredt udvalg af løvtræer, 
nåletræer og buske. Det be-
tyder måske, at vi ikke sco-
rer kassen, hvis der pludse-
lig er stor afsætning på for 
eksempel planter til jule-
træsproduktion. Men til 
gengæld har vi spredt risi-
koen, og dermed er vi bety-

deligt mindre konjunk-
turfølsomme end mange 
andre i branchen. Det har 
vi kunnet mærke her under 
krisen siger indehaveren af 
Hjorthede Planteskole, Sø-
ren Iversen.

Planteskolen sælger ikke 
til private, men har på 
grund af det brede sorti-
ment en stor kundegruppe 
blandt de professionelle i 
den grønne branche. Skov-
entreprenører, anlægs- og 
kirkegårdsgartnere, kom-
muner og havecentre for 
blot at nævne nogle.

- Det betyder ikke så me-
get, at vi har den store 
bredde, hvis vi også har 
mængderne. Selvfølgelig 
handler det også om at kun-
ne begrænse sig, men vi vil 
også gerne producere de 
planter, vores kunder efter-

spørge. Så vi også har dem 
som kunder i fremtiden, si-
ger Søren Iversen.

Uforudsigelig 
efterspørgsel
For ham er den største ud-
fordring at forudse efter-
spørgslen tre til fem år frem 
i tiden.

- Havde vi vidst, at byg-
geriet ville gå så meget i 
stå, havde vi ikke startet så 
mange hækplanter. Politi-
kerne har også i flere år 
sagt, at vi skal have mere 
skov, men vores erfaring er, 
at der bliver ændret hurti-
gere i tilskudsordningerne, 
end vi kan nå at tilpasse 
produktionen, forklarer Sø-
ren Iversen.

Den lange omstillingstid 
hænger først og fremmest 
sammen med faktorer, som 

hverken Søren Iversen, 
Morten  Jacobsen eller no-
gen andre kan lave om på. 
Frøpleje og fremvæksttid, 
indtil planterne er store 
nok til at blive solgt.

- Vi er dybt afhængige af, 
hvad der er til rådighed af 
frø. De gode herkomster fin-
des kun i en begrænset 
mængde, og det kan vi ikke 
lige lave om på. For eksem-
pel tager nordmannsgran 
30 år om at sætte frø, siger 
Søren Iversen. 

Alt efter arten kan frøet 
sås direkte ud i de forbe-
redte frøbede, mens andre 
frø kræver en omfattende 
indsats, før de er klar til at 
spire.

- Vi er så at sige nødt til 
at efterligne naturen så 
godt vi kan, selv om vi prø-
ver at speede processen op. 
Nogle frø arbejder vi med i 
to år i klimarum, hvor vi 
kan regulere temperaturen 
og fugtigheden. Og for at 
styre vandindholdet i frøet, 
er vi nødt til at vende nogle 
af dem tre gange om ugen, 
fortsætter han.

Dansk taks på vej
Når vejret er klar til såning, 
skal frøene også gerne være 
det. Det kan styres ved at 
holde vandindholdet på et 
helt bestemt niveau. Er 
frøet korrekt forbehandlet, 
vil det øgede vandindhold 
omgående udløse spirin-
gen.

- Drejer det sig om nåle-
træ, sår vi helt tæt. Det gi-
ver flere millioner planter. 
Året efter tages hver enkelt 
plante så op og plantes om. 
Det sker ligesom lugningen 
med håndkraft. Der findes 
simpelt hen ingen mulighed 
for at gøre det maskinelt. 
Derefter får planterne ty-
pisk lov til at vokse endnu 
halvandet år, så de er salgs-
klare omkring tre år efter 
såningen, forklarer Søren 
Iversen.

De tre års produktionstid 
gælder almindelige nåle-
træer. Løvtræ er mere vari-
eret, hvad angår vækst til 
salgsstørrelse. Popler er no-
get af det hurtigste og kan 
under gode betingelser vok-
se op mod to meter på et 
år.

Taks er også en undta-
gelse. Den er langsommere 
end de fleste andre stedse-
grønne planter, og det tager 
almindeligvis fem år fra 
såning til planten kan sæl-
ges.

- Vi sælger mange taks til 
kirkegårdshække, fordi 
netop taks tåler selv kraftig 
beskæring. Hidtil har vi 
fået de fleste frø fra Eng-
land, der har de reneste 
linjer. Men der findes fak-
tisk en oprindelig dansk 
taks. I dag vokser den kun 
ved Munkebjerg og den er 
totalt fredet. End ikke frø-
ene må man samle. Men vi 
fik en speciel tilladelse til 
at tage nogle gode podekvi-
ste. Så vi lavede en lille frø-

Hjorthede Planteskole har 
specialiseret sig i salg af 
barrodsplanter, men har 

til gengæld et meget bredt 
sortiment. Her er det unge 

bøgetræer, klar til salg, 
som skov- og landskabsin-

geniør Morten Jacobsen 
har placeret sig i.

Indehaver Søren Iversen kender ikke blot produktionen, 
men også maskinerne til bunds. Mange af dem må smeden 
på Hjorthede Planteskole selv ombygge, så de passer til 
planteskolens produktion.

Specielt ved plantning af produktionsskov er det vigtigt at 
sikre sig planter med en kraftig rodhals.

Rækker med søljegran, der ikke kun egner sig til vildtre-
miser og skov, men også som enkeltstående træ i haven.

Fyr næsten så langt øjet rækker. I kataloget udbyder Hjort-
hede otte arter, heraf fire forskellige bjergfyr.

Hjorthede 
Planteskole har 
specialiseret sig
i barrodsplanter 
af god og kendt 
herkomst

Her er afstamningen afgørende
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Kampagnepris

fra kr. 139.900,-
excl. moms

Demo/-
kampagnepris

kr. 375.000,-
excl. moms

18, 28 eller 36 HK Kubota motorer. Alle maskiner er med hydrostatisk
transmission, 4WD og hydraulisk løft af klippebord.

Ransomes rotorklippere findes med og uden førerkabine. 
Klippebredde fra 1,52 til 4,88 meter.

Model F2880 F3680            
Motor: 28 HK 36 HK
Type: 3 cyl. Kubota  4 cyl. vandkølet 
 D1105  diesel
Klippebord: 152/182 cm 152/182 cm
Ekstraudstyr: Multiclip Multiclip
Lys, styrtbøjle og hydraulisk servosty-
ring er standard på begge modeller. 
Endvidere kan kabine, fejemaskine, 
sneplov og rotorklipper med græsop-
samler m.m. leveres.

F2880, 28 HK m/152 cm klippebord
m/bagudkast:
Kampagnepris fra kr. 139.900,- 
excl. moms

F3680, 36 HK m/182 cm klippebord 
m/bagudkast:
Kampagnepris fra kr. 159.900,- 
excl. moms

Model F1900-4WD                                                       
Motor: 18 HK 
Type: 3-cyl. vandkølet Kubota  
 D722 dieselmotor
Klippebord: 122/130 cm 
Transmission: 4WD
Med originalt 122 cm klippebord med 
sideudkast eller Wiedenmann 130 cm 
klippebord med bagudkast. Som stan-
dard leveres F1900 med cruise control.

F1900 med 122 cm klippebord 
m/ sideudkast:
Kampagnepris kr. 97.500,- 
excl. moms

Model HR-3300T  HR-6010
Motor: 33 HK  60 HK 
Type: 3-cyl. vandkølet  4-cyl.vandkølet 
 turbodiesel turbodiesel
Kraft-
overføring: Hydraulisk Hydraulisk
Styring: Hydraulisk Hydraulisk 
Transmission: 4WD 4WD
Max transp.
hastighed: 
Max klippe-
bredde:    1520  mm  3230 mm 
Klippehøjde:   25-115 mm  25-121 mm 
Antal rotordæk: 1  3 
Ransomes HR-6010  leveres med luft-
affjedret førersæde samt anti-scalp 
kit. Kan leveres både med og uden 
førerkabine.
Slå til nu! Kun 1 stk. HR-6010 demo-
maskine på lager, (kørt ca. 150 timer), 
hvor kampagne-demopris er incl. 
komplet lyskit for kørsel på offentlig 
vej (værdi kr. 14.400,- excl. moms)
Demopris kr. 375.000,- 
excl. moms

Ransomes HR-3300T er en fuldhydrau-
lisk ”out-front” rotorklipper. Løft og 
sænk af klippeled med joystik. Klip-
peled kan vippes vertikalt for at lette 
service og kan hurtigt afmonteres 
uden brug af værktøj. 
Kampagnepris kr. 179.900,- 
excl. moms
incl. 152 cm klippebord med bagud-
kast, excl. førerkabine

25
km/t

22
km/t

2 års 2 åreklamationsret på Kubota og Ransomes!
ubota og Ransomes!
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