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LEVINSEN & ABIES - forener erfaring og know how
Levinsen Skovfrø har gennem de sidste år været gennem en rivende udvikling. Senest har virksomheden fået ny
adresse, for at skabe de bedste rammer for fortsat effektiv udvikling. Abies Frø har i samme periode søgt
mulighed for at fremtidssikre de resultater, Børge Klemmensen har skabt omkring forsyningen af Nordmannsgranfrø fra Georgien og Rusland.
Sammenlægning af Levinsen Skovfrø og Abies Frø sker derfor på det rigtige tidspunkt, både for de 2 virksomheder og for vore kunder. Levinsen & Abies er en stærkere partner fagligt, med hensyn til leveringssikkerhed samt
evne til at imødekomme nye krav til produkter og service. Vi er optaget af fortsat udvikling for i dialog med

En god start
provenienser både til skov, hegn og vildtplantninger samt pyntegrøntsproduktion. Vi får i år tiltrængt forsyning
af Bøg med nogen af de bedste danske provenienser, der vil dække både årets udsåning og et godt lager. Derudover kan vi fra i år levere bøgefrø fra den berømte Sihlwald skov i Schweiz, idet vi har fået åbnet mulighed for
en begrænset og eksklusiv høst i skoven.
På pyntegrøntsiden ser det rigtig godt ud. Nobilis har meget stor koglesætning overalt (Bl.a. Overgård, Frijsenborg og Mølleskoven), hvilket giver mulighed for også at skabe et godt lager til de kommende år. Koglesætningen i Nordmannsgran er ligeledes anseelig. Her vil vi for første gang høste i frøplantagerne på Knuthenborg
med klonmateriale fra Ambrolauri og Borjomi. Vi forventer også stor høst af de bedste provenienser af bl.a.
Abies koreana, Cypres og Thuja.
Import af Nordmannsgranfrø
Årets auktion i Georgien over de usolgte afdelinger i Ambrolauri og Borjomi er nu rykket frem til medio
september. Vilkårene er ukendte i skrivende stund, men som i 2007 kan forløbet og resultaterne af auktionen
blive påvirket af, om der også denne gang vil blive forsøgt etableret monopol på frøet.
Vi følger sammen med vor georgiske partner hele tiden udviklingen nøje, og vi agter at gøre os gældende på
auktionen. Uanset udfaldet af dette års auktion høster vi i Ambrolauri/Tlugi på den licens, som Abies Frø købte
på auktionen i 2007 sammen med andre danske partnere.
Også i Rusland er der god koglesætning, og vi vil i år høste i Apsheronsk/Mesmai.
Vi er meget glade for den modtagelse, vort samarbejde i Levinsen & Abies A/S har fået fra både kunder og
leverandører. Vi ser frem til godt samarbejde i de kommende år.
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