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Svend Møller, 52
Landmandssøn fra Gedved.
Gift med sygeplejerske
Kirsten Buch Pedersen
3 børn. Helene 27 (sygeplejerske), Rasmus 16
(efterskoleelev) Anne 14
(8. klasse).
Ansatte: Jesper fra Vonge, en dygtig og rigtig
stabil fyr.
I lære som gartner som
16 årig i Ørting ved
Odder og Skalborg ved
Ålborg.
1 år på Højkol ved Ry.
1000 hektar skov + rododendronspeciale.
På gartnerskole ind i
mellem.
Anlægsgartner i Horsens
1 år.
Formand for Grejsdalens
planteskole i 1972 i 2 år.
Tog merkonomlignende
leder/tekniker-uddannelse.
Ansat ved Vonge planteskole 2 år.
Ansat ved Plantedirektorater for ”syne krumme
agurker” (Noget med EF
regulativer).
1978: Køber gården på
Østerhovedvej v. Give.
1979: ansat som driftsleder ved Studsgård Hedeselskab i 5 år.
1984: ansat ved Arborea
Dania planteskolen i
Løsning i 2 år.
1986: startede egen virksomhed på adressen på
Østerhovedvej, og har nu
været selvstændig i 16
år.

EU og de krumme agurker
GiveEgnen tirsdag har
besøgt Svend Møller, indehaver af firmaet ”Trætop” på
Østerhovedvej mellem Give
og Riis. Det blev til en god
snak om masur birk, EU,
selvkonstruerede opfindelser
og meget mere. Som man
kan aflæse i faktaboksen har
Svend Møller prøvet meget
forskelligt i sin karriere. Helt
grundlæggende kan man
sige, at hvis arbejdet er blevet for kedeligt og rutinepræget – eller for bureaukratisk som i det EU-regeldominerede plantedirektorat, så
er den gode Møller stået af
og har søgt nye udfordringer.
– Det der med at stå og syne
krumhedsgraden på danske
agurker, det var da noget

værre pladder, fortæller
Svend med et svedent grin. –
Jeg blev sat til at kontrollere
læggekartofler, og det var da
egentlig rimeligt fornuftigt,
men generelt var det et
træls job at arbejde for plantedirektoratet, siger den
rutinerede planteavler, mens
han smilende iagttager sin
1
/2 årige schæferhvalp kaste
sig frygtløs ud i den lille idylliske sø i haven for at jagte
karper og stør. I 1986 gik den
veluddannede Svend Møller
så solo og gik i gang med at
producere skovplanter og
læplanter efter ”en god snak
med banken”, som Svend
selv formulerer det.
Specialist i masur birk
Nu er der noget af en Ole
Opfinder gemt i Svend Møller, så med en kombination

af teknisk snilde/kreativitet
og lyst til at rationalisere
nogle af de mange arbejdsprocesser, der er i forbindelse med planteavl, konstruerede han en speciel såmaskine, der bevirkede, at han
sparede omplantningsprocessen, og at han kunne
undgå roddeformation. –
Der var mange, der grinede
af projektet, da jeg gik i gang
med det dengang, men i dag
er der mindst lige så mange,
der har kopieret ideen, fortæller Møller, der producerer
eg, bøg, nobilis gran, skovfyr,
rødgran samt diverse buske
til beplantning. De største
kunder er Hedeselskabet,
andre planteskoler og private i nævnte rækkefølge.
Men der er også plads til de
mere specielle planter og
træer. F. eks. ”forelskede”

Svend Møller sig i 1995 i den
norske masur birk på en forretningsrejse til Norge. – Det
er et fantastisk træ med en
helt speciel struktur. Selve
træet er vel nærmest grimt
og knudet af udseende, men
det er selve vedet, der er
eftertragtet, fortæller Svend
Møller, der oplyser, at træet
rent prismæssigt befinder
sig på niveau med mahogni
(50 kr. pr kilo). Det kan sælges allerede efter 25 år,
hvorimod eg skal stå 110120 år, inden det kan bruges. Svend Møller arbejder
med klonet masur birk, hvilket betyder, at alle træerne
er arveligt helt ens, og det
kan aflæses på træstrukturen, når træet skæres op.
Man bruger hovedsageligt
det stenhårde træ til finer og
hobbyarbejde, hvilket Svend

“TræTop”
biker
svamp i de beskårne træer.
De afskårne grene kører
efterfølgende gennem en
grenknuser, så når Svend
Møller er færdig med klipningen, kan han efterlade et
flot og ordentligt stykke
arbejde, som også kommer
naturen til gode, hvilket han
sætter en stor ære i. – Det er
faktisk sådan, at en 1/3 af
min omsætning kommer fra
klipning af læhegn, oplyser
Møller, der også arbejder
med sprøjtning, hvor han er
den eneste i Danmark, der
bruger et helt specielt middel. Og hans arbejdsområde
er stort: Fra Vojens i syd til
Ålborg i nord og fra Lemvig i
vest til Børkop i øst. – Det
giver nogle lange dage, og
nogle gange er jeg da også
væk hjemmefra i et par
dage. Men jeg har købt en
motorcykel, som jeg smider
bagpå anhængeren eller
traileren, når jeg er langt
væk. Så drøner jeg hjem på
den, og det er bare dejligt,
siger den driftige mand, der i
starten havde svært ved at
overbevise konen om, at
motorcyklen nu også var en
arbejdsmæssig investering. –
Ja, hun troede vist, at jeg ville ligge og drøne rundt på
den til daglig, men sådan er
det nu slet ikke. Jeg har vel
ikke kørt mere end 1000 km
på den, der ikke var arbejdsmæssigt betingede, smiler
Svend.
Afhængig af regeringens
luner
Det er selvfølgelig risikobe-

Møller viser GiveEgnens
mange flotte eksempler på.
Bl.a har Svend selv et kanonflot skrivebord fremstillet af
masur birk, og derudover har
svigerinden Anette skåret og
drejet mange spændende
ting (skåle, knivskæfter, kuglepenne osv).
Maskinklipper læhegn ordentligt
Udover at producere træer
og planter arbejder Svend
Møller også med maskinklipning af læhegn. Han har selv
fabrikeret en maskine med
påmonterede rundsave, som
efterlader en pæn ren beskæring i stedet for det makværk man efterlader, når
man nærmest river grenene
af. Fordelen ved det rene snit
– ud over det rent æstetiske
– er at man undgår råd og

tonet at dyrke træer og
buske, men man skal ikke
tro, at det er sygdom og det
forrygende danske vejr, der
er ”hovedfjenden”. – Først
og fremmest er det den danske regering, der er afgørende for, hvordan forretningen
går. Bønderne er meget afhængige af tilskud til læplanter, og her på det sidste
har man halveret dette tilskud. Det har for mig betydet, at jeg til Skt. Hans kunne brænde et helt års produktion af løvtræ/nåletræ af

– og ved du hvad, det er dælme surt, for jeg er jo nødt til
at producere planterne, så
de har en vis størrelse, når
folk køber dem. Ja, så er der
jo også plantedirektoratet,
der udøver meget kontrol
med kvaliteten af vore produkter, og det koster knapper, for deres ”service” dækkes ved fuld brugerbetaling,
fortæller Svend Møller, der
dog gerne vil slå fast, at han
er glad for sit job. – Vi har da
mange arbejdstimer, og konkurrencen fra udlandet er

benhård, men min drivkraft
er den, at jeg ikke kan finde
mig i at være ansat. Jeg har
da haft bedre jobs, sådan
rent økonomisk, men det her
er meget sjovere. Man er sin
egen herre og kan gå og
småhygge sig med at finde
på nye maskiner og dyrke
lidt specielle planter uden at
skulle spørge nogen, slutter

Svend Møller, inden han på
reporterens opfordring stiler
op til fotoseance på den
føromtalte motorcykel.
Som han sidder der på kværnen minder han unægtelig
om Peter Fonda fra kultfilmen fra 60’erne ”Born To Be
Wild” – titlen skulle nok bare
ændres til ”Born To Be Free”.

Hegnsklipning
med effektiv “klipper”,
som saver grenene over,
i stedet for at slå dem af.
Derfor langt færre
rådmodtagelige,
flækkede og afrevne grene.
Hegnsklipning er aktuel efter
høst - bestil tid NU..!
NB: Stort udvalg af skov-, læ-, og vildtplanter

Rabatklipning
med slagleklipper

Pæleboring op til 50 cm Ø
Her skal du være knald-hamrende dygtig med en forhammer
for at kunne konkurrere på prisen.

Grenknusning
Med ny knuser, som klarer op til
15-20 cm Ø.

STOR KAPACITET
= LAV METER PRIS

TILSKUD:
– 50% til læhegn
– individuel tilskud til hegnsklipning
Ring og hør nærmere

PLANTESKOLE

Tlf 75 73 57 55
eller 23 30 97 55
www.traetop.dk
E-mail: traetop@post6.tele.dk

