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Forord 
 

På Jordbrugets Uddannelsescenter har eleverne på 1. hovedforløb været på en lidt anderledes 

ekskursion i uge 36. Oprindeligt var det planlagt turen skulle gå til Tyskland, men på grund af 

diverse Covid-19 udfordringer, så blev planen ændret så turen fandt sted i Danmark, primært 

hovedstadsområdet og med et enkelt besøg i Sverige hos Splendor Plant i Jonstorp.  

Vi har i alt besøgt 11 forskellige væksthuse, planteskoler og havecentre, hvor vi delvist har været 

afsted sammen, men også opdelt i vores specialer. Det har bragt alt fra ældre væksthuse, maskiner 

og erfaringer, til de helt nye og mere moderne måder at udføre arbejdet på. Det har givet alle 

eleverne en god måde at udforske arbejdet på, og samtidig tilegne sig ny viden inden for de 

forskellige arbejdsområder. 

Vi har brugt en uge sammen, men samlet viden omkring fagets arbejde, som ellers kunne have 

taget os flere år.  

Alle eleverne fra 1. hovedforløb er meget taknemlige for at have denne mulighed, og rigtig glade for 

at virksomheder vil tage tid til os, og dele ud af erfaringer. Ligeledes er vi glade for at vores 

ekskursion lykkedes til trods for Covid-19 udfordringerne.  

 

Tak til Kirsten Wiedemann legat for støtten til vores ekskursion. 
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Besøg hos Gartneriet Tingdal  
Af Stevald, Magnus og Thea. 

 

Tingdal er et væksthus som producerer grønne planter til 

indendørsbeplantning, og i foråret har de en produktion af 

udplantningsblomster. Deres primære produktionsområde er diverse 

Peperomia planter, som de får hjem som en bladstikling i potte. 

Stiklingerne kommer fra Polen og har en kulturtid på 17-22 uger alt efter 

sæsonen. Stiklingerne starter under telt de første 5 uger, hvorefter de er 

rodet. De anvender ebbe-flod borde i væksthuset, og drypslanger i deres 

moderplanter ( Pilea ).  

Deres højsæson er i januar- marts og igen i august – september. Alle 

planterne i deres produktion er overvejende skyggeplanter, og derfor 

anvender de ikke vækstlys, men udnytter det naturlige lys udefra. Det 

betyder at i sommerhalvåret får de deres væksthus kalket udvendigt, for 

at skærme for lyset, samt varmen.  

Automatisk foliemaskine til at foliere kasser, så planterne ikke bliver beskadiget under transport. 

 

Udover Peperomia, så har de en stor produktion af Monstera deliciosa. Det er en kultur de sår fra 

frø, og frøene kommer hjem fra Mexico. Den nye kultur de havde startet i uge 32, var først klar til 

salg i februar måned, derved er det en meget langsom kultur.  

De sælger primært til havecentre og diverse supermarkeder, men de har ingen salg til private.  

 

Her ser vi formering af Monstera deliciosa, Pilea moderplanter og formering af Peperomia 
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Gunnar Christensen Planteskole A/S 
Af Isabella, Signe og Maiken 

Planteskolen blev grundlagt for 59 år siden, i 1962, af Nina og Gunnar Christensen. De startede med 5 hektar 

og det er sidenhen blevet til 23 hektar, samt 12000m2 formerings huse og kolde klimahuse. Deres 

kundegrundlag består af Danmark, Sverige, Norge og Tyskland. De sælger ikke til grossister, men 

udelukkende til havecentre, da de vil bevare en vis standard og kvalitet. De sikrer en stabil omsætning ved at 

sikre at ingen kunder modtager mere end 20% af deres omsætning, i tilfælde af frafald. Deres brede 

geografiske kundekreds sikrer endvidere en stabil afsætning fordelt ud på året, da de meget forskellige 

klimazoner har forskellige sæsoner.   

 

Produktionen består 20% af egne kulturer produceret fra bunden, 

resten produceres fra halvfabrikata fra eksempelvis Ungarn. I 2020 

har de forøget deres produktion med ca. 30%. De er nu 60 mand i 

virksomheden og søger stadig flere. Denne imponerende vækst 

skyldes bl.a. Corona, da det har givet grundlag for en masse nye 

kundetyper der spænder over flere generationer. Før Corona hed det 

sig; ” 1 generation ud, 1 generation ind”, hvor det i 2020 hed sig; ” 1 

generation ud, 10 generationer ind.”.   

 

De har et kæmpe sortiment af kulturer. I deres opvarmede 

formeringshus laver de bl.a. 450.000-600.000 jordbær fra 

halvfabrikata. De kulturer de laver selv, formerer og stikker, laver de 

efter et princip om at de udelukkende stikker planter de er gode til eller som man ikke kan få andre steder. 

Foruden deres opvarmede formeringshus, har de andre koldhuse, der er isoleret så de passer til forskellige 

klimazoner og kulturer. Disse koldhuse bruges bl.a. til vinteropbevaring af markkulturene. Til 

skadedyrsbekæmpelse bruger de først og fremmest biologisk bekæmpelse og kun 5-8% kemiske pesticider. 

Fordelen ved dette er at det er sikrere for deres medarbejdere og at 

man har større frihed til at håndtere kulturene. De sprøjter endvidere 

med basisstoffer, nyttesvampe og andre mere miljøvenlige midler. De 

kan afsætte op til 1000 cc containere om ugen. Beliggenheden er 

logistisk meget god, da den ligger midt på Sjælland ud til motorvejen.  

 

Deres markarealer er opdelt i områder, hvor der produceres 

containerkulturer. Hvert område har deres egen teamleder. De 

arbejder sammen internt, og benytter med stor succes Toyota´s 

LEAN-principper. Dette giver en struktureret kommunikation og sikrer 

at de kontinuerligt optimerer og effektiviserer de forskellige 

processer og arbejdsgange. De holder et dagligt møde hvor de 

sammen sætter dagsordenen og prioriterer forskellige opgaver.  

Gunnar Christensen er en virksomhed, der prioriterer altid at tænke 

fremadrettet, og i den hensigt laver de bl.a. internationalt arbejde med Walthers Garden, hvor de har 

rettigheder til specielle forædlede planter og tester dem til det danske marked. Derved er de altid et skridt 

foran og har en etableret produktion når nye produkter introduceres til det danske marked. De tester også 

på nye vækstmedier, så de kan være ekstra konkurrencedygtige, når spagnum og dets lige skal udfases. 

Teknologiske løsninger er også noget der prioriteres højt for at give en ergonomisk forsvarlig arbejdsgang, og 

tunge løft er noget der sjældent forekommer.  
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Når Gunnar Christensen tager elever, har de et fast program med en turnusordning, så eleverne stifter 

bekendtskab med hele virksomheden. Er eleven interesseret i at blive en længere periode, bliver der lagt 

ansvar på deres skuldre. Vi mødte under besøget eleven Anja, der havde ansvar for sit eget område i 

marken. Dette ansvar giver god basis for at udvikle sig til en faglig dygtig gartner. 

 

Alt i alt en enormt imponerede, inspirerende og nytænkende virksomhed, der var besøget værd.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Klostergaarden 
Nana, Ida og Chalia 

Produktion 

Der er ikke så mange gartnerier tilbage på Sjælland. Klostergaarden har specialiseret produktion indenfor 

krydderurter. Deres primære marked er KBH og Nordsjælland. 

De har været i branchen i 20 år og startede med Bjæverskov. De startede med potteplanter, og udvidede til 

et større gartneri i Taastrup. 

De havnede i 2001 på Klostergaarden, da de fandt et gartneri der kunne bruges til formålet. Alt skulle startes 

op fra bunden, da det var efterladt i 2 år. 

De producerer selv stiklinger, da de før havde modtaget stiklinger med trips der ikke var i dk, som kom hertil 

og blev destrueret. Men de prøver samtidig at undgå moderplanter, da disse kan opsamle skadedyr. De har 

lidt moderplanter, men er ikke afhængige af det. 

De starter en ny kultur hvert år. Men krydderurterne har overtaget. De prøver meget forskelligt for at flytte 

sig og for at vise fremgang. De har tilpasset sig standard løsninger i gartneriet, så de kan starte alle kulturer 

op, undtagen tomat og agurk. Det giver en sikkerhed. At de ikke er låst sig fast. 

Der er intet vandingssystem i formerings huset. Man starter med tæppe og plastik. 3-4 dage uden vand og 

bliver derefter transporteret det væk på bånd, et hus hvor de afhærder. 

Formeringen foregår ved at der bliver lagt frø oven på jord og så tæppe ovenpå, som simulerer jord. Når 

spirerne bryder, tages tæppet af. Plastik bliver på til kimbladede er fremme. 

 Salat baner. De hvide holdere blev udviklet til salat. Plastik tapper 

trykker renderne frem og har afstandsstykket, hvilket giver mulighed 

for 20% flere planter på samme areal, end hvad man normalt har. 

Det giver god luft og man undgår svampesygdomme. Men ulempen 

er at ukrudt, sygdomme og skadedyr er fysisk svær at komme til.  

 

 

 

 

 

 

 

De dyrker i spagnum som er udviklet til krydderurter. Deres 

største problem i produktionen er urene frø. Det tager 6 uger at 

dyrke fra start til slut. 
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Konkurrencedygtighed 

Klostergaards kunder ligger hovedsageligt i 

Storkøbenhavn og består af omkring ti kviklyer og lidt 

dyrere   restauranter og cateringfirmaer der blandt 

andet har fokus på det nye nordiske køkken. Med 

produktionens placeringen i Nordsjælland, ligger deres 

kunder relativt tæt på, hvilket har givet dem 

muligheden for at garantere levering med kort tids 

varsel mellem 1-3 dage. De kører også selv ud for at 

være sikker på varen kommer på det ønskede tid, og at 

kvaliteten er i orden. Dette styrker deres 

konkurrenceevne, da deres faste kunder er afhængige 

eller nyder godt af denne service.  

Klostergaard har et tæt samarbejde med kokke fra 

restauranterne hvilket gavner begge parter. Kokkene 

har mulighed for at få inspiration til nye produkter, 

samt komme med specifikke ønsker. Klostergaard får 

derved gratis produktudvikling, med mulighed for at 

være de eneste på markedet der producerer en specifik 

vare på en specifik måde. Klostergaard har et stort 

sortiment og har ikke strømlinet deres produktion ud 

fra disse. Dette betyder at de er omstillingsparate og 

hurtigt og nemt kan begynde at starte en ny kultur. Denne service adskiller dem fra masseproducerende 

gartnerier hvor varen vil kunne produceres billigere end hos Klostergaard.  

Maskiner 

 Klostergaard producerer størstedelen af deres kulturer fra frø. 

De har derfor investeret i flere såmaskiner så de derved undgår 

at indstille maskinerne efter frøstørrelse, hvilket er 

tidskrævende og derfor også dyrt. Maskinerne er billigere i det 

lange løb i forhold til timelønninger brugt på at tilpasse dem 

diverse frø.  

At maskinerne er af ældre dato betyder at der kun er lidt eller 

ingen robot eller computer inkorporer i brugen af maskinen. 

Fordelen er at de er mulige at reparere selv, hvis man har lidt 

praktisk kunnen, mens nyere maskiner er mere indviklede og 

derfor ofte kræver en tekniker hvis den går i stykker eller er 

laver fejl.  

 

 

 

 

Corona 

Corona gjorde at de mistede halvdelen af deres omsætning da der ikke var nogen lønkompensation. De var 

så nødt til at gå på dagpenge halvdelen af tiden. Øjenåbner da 2020 skulle have været rekord år. De havde 

størst udfordringer med en produktion der var sat i gang. Som førte til enormt spild. De måtte nedprioritere 

ting som at luge og slå græs. Fordi der har været så travlt. 
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Økologi 

De økologiske regler er anstrengende. Mange forbrugere forbinder øko med bedre miljø, men substratet er 

ikke miljø venligt. Øko måtte på et tidspunkt bruge flere sprøjte midler end konventionelt. Det handler mere 

om et regelsæt end sund fornuft. Der er problemer med spild og produktionstiden i øko. Førhen var der et 

koncept som hed Integreret produktion, der havde  Klare spilleregler. Det var sund fornuft, Som mangler i 

Danmark. 
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Zoologisk Have i København 
Af Tine 

Der bliver i Københavns Zoo brugt planter til at skabe et 

naturligt habitat for dyrene.  

 

 

Der var et mindre væksthus fyldt med sommerfugle 

(glasvinge) og diverse larver. Her foregik formeringen af 

planter til dyrenes habitater også.  

 

De har igennem årene taget imod mange planter som folk har doneret til den zoologiske haves 

habitater/indhegninger.  

De tager dog ikke imod mange for tiden, da det er dyrt at hente planterne og man får oftest ikke meget for 

pengene. 

 

Laila fortalte at gartnerne foretrækker at arbejde før gæsterne kommer så ofte før 

åbningstid. På den måde undgår de at blive forstyrret i deres arbejde/blive 

bombarderet med spørgsmål. 

 

Et problem som gartner i zoologisk have 

er at mange af de beplantninger der 

bliver sat i gang i habitaterne ikke 

holder længe. Enten pga forkerte 

forhold, eller at de bliver spist op af 

dyrene.  

 

 

En gigantisk stuebirk som nok var omkring de 5 meter, og 

spændt op med reb. Groede inde hos aberne i gangen hvor 

gæster kan gå. 

 

 

Det er et hyppigt problem at planterne indendørs i zoologisk 

have ikke får lys nok, da der typisk ikke er mange vinduer og 

heller ingen vækstlys. Man har dog fået bevilget vækstlamper i 

et af husene og flere er på vej, så der er store forventninger om 

en bedre trivsel hos planterne. 

 

Kæmpe fredslilje i sommerfugle huset.  
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Gartneriet Østervang  
Af Duudu, Johannes og Maria 

Historien bag gartneriet: 

Gartneriet er bygget i 1968 af Mogens Bjerre. Peter Krage er den nuværende ejer af gartneriet. Da han 

opkøbte gartneriet, kom han med en masse visioner og innovative ideer som han gerne ville føre ud i livet. 

Ham kom med en baggrund af at være forholdsvis nyuddannet og havde allerede ejet hans eget før. Da 

Peter købte Østervang, var det et meget mindre gartneri, men han har udbygget en del gange efterhånden 

og Østervang er nu et ret stort gartneri.  

 

De har arbejdet hårdt på at finde på løsninger 

hvorpå de kan spare på fossile brændstoffer. Og de 

har formået at gå 65% ned i fossile brændstoffer 

siden Peters overtagelse af gartneriet, ved bl.a. at  

lave et tredelt varmesystem. De har også meget ny 

teknologi, blandt andet en maskine som automatisk 

kører ned i en række og sprøjter mod sommerfugle 

larver.  

 

Produktionen & salg:  

Produktionen er primært tomater, men de laver også aubergine, 

agurk, peber & chili. De producerer omkring 45-50 kg tomater 

pr. kvm.  

De er kemikalie-frie. De bruger udelukkende biologisk 

bekæmpelse. Gartneriet Østervang har mange kunder, bl.a. lidl, 

hvis du gerne vil få fat i noget grønsager så gå ned til din lokale 

Lidl.  

 

 

Da vi kom ind i gartneriet, bad de os tage heldragter, handsker og plastic over skoene. Det gjorde de for at 

beskytte deres planter fra udefrakommende bakterier og skadedyr. Det er en utrolig stor produktion af 

grønsager og det var meget imponerende at se. Peter var enormt imødekommende og god til at besvare 

vores mange spørgsmål.  
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SITAS 
Af Birgitte og Morten 

Fakta og tal: 

 Arealets størrelse: 10 hektar 

 Medarbejderantal: 8-10 ansatte 

 Antal planter: ca. 15.000 træer og buske 

 Sortiment: træer, buske, frugttræer, færdig hæk,  

stedsegrønne træer/buske og nåletræer 

  
 

Virksomhedens baggrund 

SITAS – Scandinavian Instant Trees A/S – blev stiftet af Niels Hvass i 1966. Det blev startskuddet til 

den første planteskole i Danmark som specialiserede sig i at sælge store træer. Niels Hvass, 

hortonom og passioneret omkring træpleje, havde primært fokus på salg til kommuner og 

anlægsvirksomheder. Han havde et godt samarbejde med Dr. Alex L. Shigo, som har forsket i og 

undersøgt træer over hele verden. 

 

 

                                              Niels Hvass’ Wall of Fame 
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Virksomheden i dag 

I 2003 overtager Niels Hvass’ datter, Mimi Hvass, virksomheden SITAS. Mimi har en baggrund som 

gartnertekniker med speciale i have- og landskabsarkitektur samt risiko- og værdisætning af gamle 

træer. Med generationsskiftet følger også en ændring i SITAS’ virksomhedsstruktur og 

kundegruppe. Mimi valgte at skifte fokus fra kommuner og erhverv til private kunder. Læhegn og 

træer langs vejen blev klippet ned – virksomheden blev synliggjort for forbipasserende og byder i 

dag velkommen til primært lokale private kunder. 

 

Hos SITAS er man altid velkommen til at komme på besøg – 

også udenfor åbningstiden. Man tager blot en brochure og 

går en tur rundt på planteskolen.  

Gennem årene har man hos SITAS opbygget en stor viden om produktion af store træer. I 

begyndelsen, da Niels Hvass startede virksomheden, hentede man træer fra skoven. Man fandt dog 

hurtigt ud af, at træerne havde svært ved at klare sig efterfølgende. For at lykkes med produktion 

og salg af store træer er omplantning og beskæring en vigtig faktor. Hvert 4. år rodklippes alle 

træer. Det giver planten/træet et godt udviklet rodnet som er med til at sikre en hurtig etablering 

ved udplantning hos kunden.  

De første 2-3 år efter udplantning skal kunden ‘nurse’ træet med god jord, vanding og tilpasset 

opbinding. Derefter har det som regel etableret sig nok til at klare sig selv. 

Man har hos SITAS et udvalg af sortimentet i potter klar til salg året rundt. Normalt anbefaler de at 

plante fra november til maj, men for at imødekomme kundernes behov har de valgt denne løsning. 

De pottede træer findes i den første del af planteskolen. Her vandes med drypvanding, mens den 

resterende del af planteskolen håndvandes. 

Der findes i Danmark ikke andre planteskoler som udelukkende har specialiseret sig i store træer. 

Men SITAS samarbejder også med de nært 

beliggende planteskoler, især når kunder ønsker et 

større antal træer.     

 

  Ved indkøb af træer har stammerne en størrelse 

på 6-8 og 8-10 cm i dm.  

Når træets størrelse når 14-16 cm i dm er træet 

klar til salg.  

Træerne indkøbes fra bl.a. Danmark, Sverige og 

Holland. 
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Formklippet Lindetræer                                                Her er man i gang med at styne toppen af et træ 

 

Denne maskine bruges til opgravning af 

(klumpplanter) de største af træerne i marken 

 

 

 

 

 

 

Virksomheden prioriterer en ergonomisk 

arbejdshverdag, hvor forskellige  

maskiner tages i brug til udføring af tunge 

løft, såsom flytning af træer.   
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Den brune farve på kastanjetræets blade dannes pga. 

angreb fra Minér-møl 

 

2 gange om året kommer Natur- og Erhvervsstyrelsen 

på besøg og tjekker for sygdomme og skadedyr.  

Generelt bliver der ikke sprøjtet – kun for ukrudt på 

gangarealerne. Mimi’s filosofi er, at sygdomme og 

skadedyr er en del af en naturlig proces. Men hvis 

skadeomfanget hos de enkelte træer er for stort, bliver 

de enten sat i karantæne eller fældet. 

Sortimentet hos SITAS er også udvalgt efter de mest 

hårdføre typer af træer. Oplever man for meget bøvl 

med en bestemt type træ, bliver den sorteret fra. Tesen 

er ‘kan det fungere her, klarer det sig også godt hos 

kunden’. 

 

Kunderne 

De primære kunder hos SITAS kommer fordi de fx ønsker afskærmning til naboen, eller ikke har tid 

til at vente på at træer og buske vokser sig store. 

En stor del af arbejdet med private kunder omfatter rådgivning og dialog. Mange faktorer skal tages 

i betragtning for at sikre det rette valg af træ/busk. Fx placering, vækstforhold og vedligeholdelse. 

Ønsker man afskærmning eller pryd i haven. Hvor stort må det blive og hvor tæt må der plantes. 

Kunder anbefales altid at medbringe billeder af haven og ellers tager man også ud på besigtigelse – 

dog mod betaling. 

Ud over salg og rådgivning tilbydes også levering og plantning.  
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Overdam planteskole 
Af Pernille Jensen og Anne Børup 

På turen til Sjælland besøgte vi 

Overdam planteskole, som 

drives af Poul Petersen. Poul 

overtog planteskolen i 1979 

efter sine forældre, Gerda og 

Jacob. 

Som indledning fortalte Poul 

om de mere 

bemærkelsesværdige anlæg 

Overdam planteskole har 

været involveret i. Han nævnte 

for eksempel Charlottehaven, 

hans første store projekt.  

Klassen blev vist rundt i demohaven, hvor besøgende til planteskolen kan se et eksempel på 

hvordan græs, stauder og buske kan fungere sammen i en have. Her fortalte Poul blandt andet om 

Pælerør, en kæmpe græsart som kan vokse sig flere meter høj, bare på en sæson! 

 Planteskolen har også et areal med vilde planter, for at se hvilke stauder og der kan konkurrere 

med i den danske natur, og stadig se pæne ud. Her brillerer især staudesolsikken, en Helianthus. 

 Senere var vi en tur i produktionen, hvor planteskolen producerer græs på friland. Moderplanterne 

står i marken, og bliver vippet op med spade, hvorefter de deles. Salgsplanten får nu lov at etablere 

sig i potte, inden den skal sælges, enten til private eller bruges i anlæg. 

Turen sluttede ved dammen, hvor planteskolens ældste bed har stået i 14 år. Her kan man virkelig 

få et indblik i hvordan græsser spiller sammen over længere tid, hvilke der vil brede sig voldsomt og 

hvilke der opfører sig pænt.  
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Grønne Hjem Gentofte 
Af Emil og David 

 

Grønne hjem er en familievirksomhed, som med årerne har udviklet sig til en succesfuld virksomhed, med 3 

åbne butikker i en radius af 17 min i bil imellem hinanden.  

Grønne hjem Gentofte har et stort areal, som de virkelig også får brugt, de har en masse forskellige 

haveplanter og et stort udvalg af stueplanter. De har også en stor sektion til tørvarer og når juletiden 

nærmer sig, glæder de deres kunder med en stor udstilling med masser af julehygge og så inviterer de 

julemanden på besøg.  

Her i Gentofte har de 16 medarbejdere, nogle gange flere, når der f.eks er sommersæson eller juletid. De 

gør sig virkelig umage med at hjælpe kunderne med god service og hvis kunderne kunne bruge en hånd 

med at få leveret planterne gør Gentofte det med glæde. De vil også med glæde lave kunders have, og give 

god råd til diverse ting. De har godt speciale indenfor stue og stedsegrønne planter. De opsamler regnvand 

og bruger til deres ampler. De opsamler også deres eget vand og genbruger det ved deres planter som står 

på borde. Ellers bruger de drypvanding eller manuel vanding til deres udendørs planter. 

De nævnte også at hvis en medarbejder ikke føler sig tilpas eller har lyst til at prøve noget nyt kan de skifte 

imellem hinanden i virksomhederne. 

 

 

 

 

 



17 
 

Splendor plant 
 
Af Nicolai og Mathias 

Splendor plant er en planteskole/grossist med base i Sverige. 
De hævder at være nordens største og de er med omkring 
1.000.000 pottekulturer solgt årligt en stor entreprise, med 
140+ ansatte i højsæsonen og 100 i gennemsnit. Under 
højsæsonen bliver der pakket 48 lastbil vogne om ugen.   
  
Planteskolen er fordelt over omkring 80 Ha 
produktionsarealer. Heraf er 13 Ha til container kulturer, 
hvor de sidste 69 Ha er til friland. Produktionen er fordelt 
over en række forskellige kulturer. 

 

Splendor sælger primært deres vare på det svenske marked. Hvor det går til havecentre og 
anlægsgartnere og andre grossister.    
Op til 95% af deres vare bliver solgt indenfor Sveriges egne grænser. Men grundet den brede klima 
spektre der er i Sverige, prøver Splendor at have et bredt sortiment. Derfor har de delvis indkøb af 
færdigvare fra Holland og Tyskland. Eller fra specialist gartnerier omkring i Sverige.   
Dog har Splendor plant fokus på de svenske E-planter (Elite planter som er udvalgt af det svenske 
klimaforbund for deres genetik, samt at de er hjemmehørende til den svenske natur)  
  
Klima/miljø: 
I et forsøg på at mindske det klimatiske/miljømæssige aftryk for virksomheden. Har pottepladsen 
opsamling på hele dyrkningsområdet. Herved spare de årligt 50% af deres vandbrug ved at genbruge 
og rense deres vand efter udvandingen. Dette gør de blandt andet ved hjælp af en filtrerings system. 
Samt en dam hvor vandet bliver renset naturligt via siv og iris. Herudover arbejder de med en ny og 
innovativ tilgang til kompostering, hvor de kompostere alt deres usolgte plante materiale samt flis 
fra gamle træer. Formålet med denne kompostering er at skabe en stærkere mikroliv i deres 
kulturer. Teorien med komposten er at, man udfylder mikrolivet med nyttige organismer, som 
derved skaber en større indgangs konkurrence for de skadelige organismer. Hvis et medie var sterilt, 
vil der være mere plads samt føde til den organisme der kommer først.   
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Besøg på Aldershvile planteskole 
Skrevet af Len Vestergaard og Line Danielsen  

 

Vi var den 8. september på besøg på 

Aldershvile planteskole som ligger 

ud til Bagsværd sø, og er omgivet af 

dejlig natur.  

Havecentret har en over 100 år 

gammel historie og er i tidernes 

morgen startet med produktion af 

rabarber, bærbuske og pil til 

kurveflet, der blev også afgravet 

muld til lokale væksthusgartnere, 

senere hen produceret erica, hvide syrener og stedsgrønne klump planter.  

Den drives i dag af Jens Bech Jensen og Pernille Friis Larsen og havecentret er 

medlem af kæden Home & Garden. De har opstartet en webshop, for at kunne vise 

deres sortiment online, men det er primært lokale kunder de fokusere på. De holder 

også arrangementer (musik, foredrag, kunstaftener) i havecentret for at indbyde til at 

komme ud og opleve havecentret og naturen omkring. De har også fået nogle store 

farverige malerier fra en lokal kunstner op at hænge i drivhuset.  

Det er et rigtig godt havecenter med et stort og bredt sortiment af stauder og roser, 

og et ellers bredt sortiment af øvrige planter. Der var en god skiltning som giver 

overblik og får butikken til at virke overskuelig. Alt i alt et indbydende havecenter 

som er hyggelig at tage hen og besøge. 
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Crop Sciences i Høje Tåstrup 

 

Crop Sciences er en forskningsfacilitet under Københavns Universitet. CS har overordnet set tre roller / 

formål, nemlig at fungere som ”forsøgslokale” og rådgiver for de studeren på Biologiske Institut i deres 

forsøg samt projekter.  

Forskning er en stor del af universitetets grundlag, og der er sikret stort set optimale forhold for, at de kan 

levere resultater som man bruge i universitetsverdenen og evt. også ved fremtidig dyrkning.  

Tredje og mindst har de rådgivningsarbejde og laver samtidige forsøg for virksomheder. Dette er en mindre 

del, men stadige relevant. Samtidig er det også en indtægtskilde for Universitetet. 

Biologisk institut  

Som skrevet har de studerende adgang til CS for at de kan udføre diverse forsøg. Det kan være i alle 

afskygninger og komplexitet og gartner personalet indgår i dialog med den studerende, så forsøgt sættes 

rigtigt op, og der skabes optimale forhold. Det kunne evt være et tørkeforsøg for at teste en bestemt 

afgrødes evne til at gro ved 

forskellige givende 

vandmængder. Dette arbejdes 

der også i stor stil med i 

forskningen. 

Instituttet har også en 

undervisningsrolle, og der 

produceres såkaldte 

symptomplanter, som er planter 

det bevidst ikke gives et bestemt 

næringsstof, hvorved den natuligt 

viser tegn på mangel. Eleverne 

skal lære at genkende hvilke 

symptomer signalerer hvad. Eksempelvis gule blade i bunden kunne tyde på kvælstof mangel. 

Så, i bund og grund så fungerer instituttet som et støtteorgan for de studerende. 
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 Forskning 

En stor og vigtig del af CS er naturligvis forskningen. 

Det er i disse år stor fokus på nytteplanter så som bl.a. 

hestebønner og bomuld.  Hestebønner menes at 

kunne erstatte sojabønner, men det kræver at der 

udvikles en sort som ikke er giftige for mennesker. Kan 

man lykkes med dette, vil det miljømæssigt har en 

meget stor indflydelse. Sojabønner produceres 

normalvis i Sydamerika og sejles herefter til Europa.  Vi 

er også storforbruger af bomuld, og kunne man evt. 

udvikle en plante som kunne dyrkes i Europa og som 

samtidig ville give et større udbytte, ville det ligeledes 

have stor indflydelse på vores grønne regnskab. 

 Instituttet råder over top moderne udstyr så som 

klimakamre, væksthuse, diverse maskiner til udførsel 

af forsøg. Bl.a en randomicerings maskine, hvilket er 

en maskine der flytter planter rundt, så de ikke står samme sted unde hele forløbet. 

Virksomheder  

Har man som virksomhed 

brug for rådgivning til 

dyrkning kan man kontakte 

CS og få dem til at lave tests 

for en. Det kunne evt. være i 

forbindelse med 

planlægning af ny afgrøde. 

Hvilken sort ville gøre det 

bedst i ens jordtype.  
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Pometet 
Af Anne Børup 

Vores sidste besøg på ekskursionen var Pometet. Her laves forskning i frugttræer og buske.  

Vi blev mødt af Lasse, som viste os rundt i samlingen af æbler, vin, valnød og så videre. Har fortalte blandt 

andet om kopi samlingerne rundt omkring i landet. Pometet kan nemlig rammes af sygdom eller skadedyr, 

som kan rydde samlingen. Derfor er en af Pometets vigtige opgaver også at forske i sygdom som rammer 

frugt produktion. Man sørger desuden for at have to af hver sort, så man har en backup. Det er er dog ikke 

en sikker metode altid. For eksempel har Pometet før tabt hele pæresamlingen, på grund af et angreb af 

tjørnepragtbillen.  

Pometet er ikke økologisk, da de mener 

at planterne tager første prioritet. Dog 

bestræber de sig altid på, at planterne 

hurtigst muligt skal være håndterbare, 

dette opnås bedst med biologiske 

bekæmpelses/forebyggelses metoder. 

Pometet kan levere plantemateriale til 

forskning, samt være vært for forskning.  

Klassen blev vist rundt i forsøgene med 

espaliering af bærbuske. Formålet er at 

skabe en nemmere høst, og 

vedligeholdelse af buske.  

                                                                                  Skiltene viser vej til alle de forskellige afdelinger i Pometet 

Klassen fik også lov at se en mislykket beplantning af sødkirsebær. Træerne var plantet mens jorden var for 

våd. Dette har resulteret i rodsnørrer og planterne har ikke vokset betydeligt siden 2017, hvor de blev 

plantet.  

Klassen fik også lov at se et projekt med frøformering af gamle æble sorter. Frøene er taget rundt omkring i 

landet og nu udvælges planter til videre forskning, baseret på træernes sundhed. Senere udvælges de på 

smag, farve og konsistens.  

 

 

Vi fik en grundig introduktion til aktiviteterne i 

Pometet af Lasse 


