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Brandenhof 

 
Johannes Ravn begyndte at dyrke juletræer i 1995. Sønnen Mathias Ravn har i 
2011 overtaget ejendommen og produktionen. Der er 28 hektar med juletræer, 
2,4 ha skov, 3,7 ha fredsskov samt tilforpagtet ca. 5 ha landbrugsjord. Der 
produceres ca. 7.000 til 10.000 juletræer årligt og ca. 3 til 5 tons pyntegrønt 
(nobilis) årligt. Brandenhof er lokaliseret i Sydjylland tæt på Gram. 
Juletræsproduktionen er langsomt blevet forøget gennem årene for at have en lige 
fordeling af aldre. 
 
Mathias og Johannes udfører de fleste opgaver selv. Der anvendes entreprenører 
til kemisk vækstregulering og vækst og formregulering foretages systematisk, 
hvilket giver en høj procentdel af pæne træer. 
 

 
 

Dyrkning 

Plantemateriale er generelt 2/1s. Der anvendes GPS-plantning, dog kun til 
rækker. Planteafstand er 117-120 cm og rækkeafstanden 115-117. 
Kulturerne anlægges så der er 60 meter mellem sprøjtesporene, så en tågesprøjte, 
der kan nå 30 meter ind, kan dække hele arealet.  
 
I nogle kulturer er der efterhånden blevet fundet en del træer med honningsvamp.  
Træer med honningsvamp fjernes fra kulturen. Indtil nu er der blevet knust inden 
kulturanlæg. Der er ikke blevet dybdefræset. Det overvejes nu om der skal 
dybdefræses i fremtiden for at mindske problemet med honningsvamp. 
 
Der findes mange læhegn med god virkning på ejendommen. 
 



Honningsvamp 

Mange danske juletræsdyrkere oplever problemer med angreb af honningsvamp i 
nordmannsgran-juletræer, hvilket hovedsagligt skyldes dyrkning af flere 
generationer af juletræer i træk. Svampen etablerer sig i både gennem stød og 
rødder på arealet. På landbrugsjord vil honningsvamp tidligst vinde indpas, når 
man begynder at høste juletræer i slutningen af den første omdrift. Dette sker 
med sporesmitte på stød i efteråret.  Honningsvamp har dog ikke ret effektiv 
sporeinfektion, så honningsvampen vil ofte kolonisere sig gennem rødder.  
 

 
Røde pile markerer det hvide mycelium der kan ses når man skærer i barken.  
De gule pile på billederne til højre markerer sorte rhizomorfer.  

 
På skovjord kan man risikere angreb allerede i den første generation af juletræer 
da honningsvampen her kan sprede gennem rødderne. Der går normalt tre til fire 
år fra kulturen tilplantes til der ses gule, forkortede skud og døde planter, typisk i 
små grupper med 5-7 død og syge træer. Problemet med honningsvamp vil blive 
værre og værre fra generation til generation, hvis der ikke gøres noget. Den 
bedste måde at komme problemet med honningsvamp til livs er at forebygge 
angreb i nye kulturer, f.eks. ved stødrydning hver anden generation.  

 
Honningsvampens frugtlegemer kan til tider ses på alle stød i en kultur (tv). Angrebne træer 
står ofte i små grupper (th). 
  

 

Neonectria 

Mange har i den sidste tid været ramt 
af neonectria. Alle danske juletræs- og 
klippegrøntdyrkere bør være opmærk-
somme på denne svamp, som forår-
sager kræftsår på grene hos en lang 
række ædelgranarter. Særligt modtage-
lige abiesarter, som f.eks. langnålet 
ædelgran (Abies concolor) og klippe-
ædelgran (Abies lasiocarpa), kan dø af 
svampesygdommen, som forårsages af 
Neonectria. Svampen kan forårsage 
betydelige skader på nordmannsgran 
(A. nordmanniana) og nobilis (A. pro-

cera). Høje bevoksninger af nobilis, 
langnålet ædelgran og grandis er blevet 
udpeget som en mulig vigtig mittekilde 
i flere nordmannsgrankulturer, som er 
blevet ramt af neonectria.  
 
Typiske symptomer på neonectria er 
døde skud, døde grene, kræftsår med 
dødt væv under barken og kraftigt har-
piksflåd. Røde frugtlegemer findes ofte 
på undersiden af grene, som har været 
døde et års tid, og hvor der stadig ses 
brune nåle på skuddene. I forsøg er 
frugtlegemer ikke blevet fundet på ny-
ligt døde skud og heller ikke på grene, 
som helt tydeligt havde været døde i længere tid. På et smitteforsøg har man set 
at topskud kan dræbes på mindre end en måned, hvilket viser, at der er tale om et 
aggressivt patogen.  
 
Eftersom svampen er aggressiv og i stand til at angribe forskellige træarter, er det 
vigtigt at mindske smittetrykket i en nordmannsgranbevoksning. Identificér 
smittekilder (f.eks. ældre bevoksninger med abies-arter, som allerede er 
inficeret). Syge træer kan brændes og bortklipning af syge grene er også en 
saneringsmulighed, hvis materialet fjernes fra kulturen. Sanering af syge 
bevoksninger i frostvejr eller under længere tørkeperioder kan anbefales. Læs 
mere om svampen i Nåledrys nr. 78 og 82. 
 
 

Topskud med harpiksflåd tyder på 
begyndende anbreb af neonectria (ø.tv). 
Nærbillede af kraftsår (ø.th). Træ med døde 
grene i bunden pga. neonectria (n.tv) og 
gren med røde frugtlegemer fra svampen 
(n.th). Fotos taget Iben M. Thomsen og 
Venche Talgø. 



 

 

Luftfoto fra 2012. Kort og Matrikelstyrelsen 
 
  

 

1) Produktionsoptimering/sikring tre-bedssystem ved Lars Bjerre 
 

Demonstration af planter, maskiner og tilbehør: 
Jutek, Skærbæk Maskinforretning, Sønderup Maskinhandel, Team Service, 
HedeDanmark Skovudstyr, HedeDanmarks Planteskole, Majlands 
Planteskole, Peter Schjøtt’s Planteskole, Johansens Planteskole, Egedal 
Maskinfabrik, One2Trees og SB Hydraulik. 
 
Demonstration af maskiner i kulturer 
 
Grill-traktement 

 

2) Plantning. Anvendelse af GPS, kulturetablering 
 Afd: 2 - Ny plantning 

Anlægsår: Forår 2013 
Areal: Ca. 0,8 ha.  
Proveniens: Ambrolauri - fluggi 
Renholdelse: Roundup – bredsprøjtning – let skærmsprøjtning 
Gødskning : 14-3-15: 100 kg pr ha 

Dolomitkalk: 5 tons pr ha 
 

3) Ukrudtsbekæmpelse og gødskning, stabklipning 
Afd: 3 
Anlægsår: Forår 2010 
Areal: Ca. 1 ha. 
Proveniens: Ambrolauri - fluggi 
Renholdelse: Skærmsprøjtning (bredsprøjtning til og med 3. vækstsæson) 
  Roundup og MCPA efter behov – 2 gange. 

 Gødskning: 14-3-15: 300 kg 
  
4)    Eksempel på drænproblemer:  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



  
5)    Formklipning - Skovdyrkerforeningen 

Afd: 5  
Anlægsår: Forår 2006 
Areal: Ca. 1,7 ha 
Proveniens: Ambrolauri - fluggi 
 
Renholdelse: Skærmsprøjtning (bredsprøjtning til og med 3. vækstsæson) 
  Roundup og MCPA efter behov – 2 gange. 
Gødskning: 22-3-10 forår 2013. 400 kg,  

Kiserit 150 kg. 
 Udtag 2012: Sprintere 
 
6)    Salgskultur. Honningsvamp 

Afd: 6 
Anlægsår: 2005 
Generation: 2 
Areal: Ca. 4,7 ha 
Proveniens: Ambrolauri – fluggi / bosjomi 
Renholdelse: Skærmsprøjtning (bredsprøjtning til og med 3. vækstsæson) 
  Roundup og MCPA efter behov – 2 gange. 
Gødskning: 22-3-10 forår 2013. 400 kg. 
  Farvegødskning i august efter behov. 
 

7)    Nobilis. 
Afd: 7 
Anlægsår: 2000 
Areal: Ca. 1 ha 
Proveniens: Randbøldal 
Gødskning: 80 gram pr træ (22-3-10) 

150 kg kiserit 
 Udtag: 3 tons selvklip i 2011  
 

8)    Forsøg med Valdor 
Afd: 8 
Anlægsår: 2011 
Areal: Ca. 2 ha 
Proveniens: Abrolauri - fluggi 
Renholdelse: Valdor – bredsprøjtning 1 ha (FORSØG) 
  Roundup – bredsprøjtning 1 ha 
Gødskning: 14-3-15 200 kg 
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