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Levinsen A/S og nordmannsgranfrø

• Levinsen har arbejdet med import af nordmannsgranfrø 
i over 30 år fra Georgien, Rusland og Tykriet

• Licenser til høst af frø i Georgien og Rusland
• Samarbejdsaftaler omkring høst på kårede 

nordmannsgran frøavlsbevoksninger i Danmark
• Første nordmansgranfrøplantage etableret i 1995 – kopi 

af hhv. Afd. 3 i Ambrolauri/Tlugi og Borjomi/Akhaldaba
• Klonfrøplantager etableret i større skala fra 2011 og 

frem
• 36 ha med stærkt forædlede 1,5 generations 

frøplantager i Danmark (10-20 kloner i hver)



Apsheronsk/Mezmai
Ambrolauri/Tlugi
Ambrolauri/Nikortsminda
Borjomi/Tadzrici
Abies bornmülleriana

500 km

Nordmannsgran er hjemmehørende i Kaukasus



Fordeling af forbrug af nordmannsgranfrø 2018

Ambrolauri; 76%

Borjomi; 3%

Apsheronsk; 4%

DK Frøplantager; 10%

Frøavlsbevoksninger; 7%
• Ambrolauri er det sikre valg 

til juletræer - 76%
• Borjomi, Apsheronsk, 

Savsat Yayla mv. bliver 
brugt i vigende grad 7-8%

• Frøavlsbevoksninger             
– 5-7%

• Stigende interesse for 
forædlede klon-
frøplantager -10%



Økologisk nordmannsgranfrø 

• Kun tilgængeligt som importeret frø fra 
Georgien

• Der høstes alene i urbestande af 
nordmannsgran i Georgien

• Skovene, hvor nordmannsgranfrøet høstes, 
er naturlige og tilføres ikke gødskning eller 
kemi

• Alt frø er således i princippet økologisk, men 
det meste er ikke certificeret økologisk

• 2 aktive importører af økologisk frø



Økologisk nordmannsgranfrø 



Krav til forholdene under høsten

• Certificeringer af vores frø: ISO 9001, IQNet SR15, Den nye 
Danske Kontrolordning, Økologi

• September: Kontrol under høsten og transport fra skoven til 
klængen, hvor frøet udvindes fra koglerne

• Passe på naturen f.eks.  affald i skoven, afbrækkede grene. 
Ingen ”forurening” af ikke øko-ting – f.eks. under transport i 
lastbil.

• November: Kontrol af rensning og opbevaring
• Holde ”ikke-øko” frø adskilt fra Øko-frø

• December: Kontrol af pakning og udfærdigelse af 
kontrolattest til brug for export fra Georgien og senere 
import til Danmark



Krav til forholdene I Danmark

• December: Forhåndsanmelde ankomsten af frøet, herunder 
en del bureaukrati

• Frøet forsynes med koden: ” Økologisk    - DK-ØKO-050” 
• Frøet skal holdes skarpt adskilt fra ikke økologisk frø og være 

tydeligt mærket

• Forår: Indberetningsskema og Øko-kontrolbesøg
• Efterår: Indmelde til øko-frødatabasen hos 

Landbrugsstyrelsen
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