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HedeDanmarks indhøstningsprocedurer

� Evaluering af høstmulighederne i juni-

juli måned

� Indgåelse af kontrakt i juli måned

� Evaluering af kogle- og frøkvalitet før 

indhøstning medio september

� Kvalitetshåndbog (Kvalitetshåndbog)

� Indhøstningsrapport (Field Collection

Report)

� Opstart af indhøstning omkring 20. 

september

� Opbevaring
Lade i Tlugi



Generalforsamling i Dansk Juletræsdyrkerforening
Vissenbjerg 2008

3www.hededanmark.dk

FrFrFrFrøøøøforsyningforsyningforsyningforsyning fra Georgienfra Georgienfra Georgienfra Georgien

Ambrolauri Tlugi-skråningen, Georgien



HedeDanmarks indhøstningsprocedurer

� Evaluering af høstmulighederne i juni-juli 
måned

� Indgåelse af kontrakt i juli måned

� Evaluering af kogle- og frøkvalitet før 

indhøstning medio september

� Kvalitetshåndbog (Kvalitetshåndbog)

� Indhøstningsrapport (Field Collection
Report)

� Opstart af indhøstning omkring 20. 

september

� Opbevaring

4www.hededanmark.dk

Lade i Tlugi



5www.hededanmark.dk

Sikkerhed for oprindelse og høj kvalitet

� Dansk kontrollant forestår 

indsamlingen i hele 

opsamlingsperioden

� Optimal sikkerhed for oprindelse

� Høj fysiologisk frøkvalitet
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Afgørende elementer for fremtidig frøforsyning

� Licensrettigheder i Georgien

� Etablering af nye danske frøkilder

� Nye opformeringsteknologier

� Høj frøkvalitet – mulighed for flerårigt lager

� Undgå centralisering af frøforsyningen

� Politisk ustabilitet i Georgien

� Juletræsproducenterne indgår en flerårig 
aftale med deres planteleverandør

Langtidsopbevaring af frLangtidsopbevaring af frLangtidsopbevaring af frLangtidsopbevaring af frøøøø
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Skovfrøimport  af Abies nordmanniana
Ambrolauri Tlugi, perioden 1998-2007

� Planche over Abies nordmanniana

Udsigt fra afd. 24 over Udsigt fra afd. 24 over Udsigt fra afd. 24 over Udsigt fra afd. 24 over ShaoriShaoriShaoriShaori----øøøøenenenen TvTvTvTvæææærsnit af koglersnit af koglersnit af koglersnit af kogle
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Frøindsamling i Georgien – den ideelle løsning

� Sikre flere frøudbydere i Georgien af hensyn til 
konkurrencen

� Indgåelse af 5-årige aftaler/licenser

� Fastholde kontrol med indsamlingen

� Øget kontrol med eksporten, så kun legalt 
indsamlede frø udføres af landet
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