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Salten Langsø Skovadministration 

Salten Langsø Skovadministration (SLS A/S) er et skovadministrationsselskab, 
som er ejet af 49 skovejere. SLS A/S producerer pyntegrønt og juletræer og står 
for udlejning af jagt i enkelte skove. SLS A/S administrerer 25 lejemål i de gamle 
kommuner Ry, Them og Brædstrup. 

Driften 

Det samlede areal SLS administrerer, er 
på 7426 ha. Heraf er 400 ha juletræer og 
klippegrønt. Der produceres årligt ca. 400 
tons klippegrønt af nobilis og 
nordmannsgran. SLS A/S tilbyder også 
nichearter som omorika, grandis, grøn, gul 
og blå cypres, blød ene, thuja, bjergfyr, 
silkefyr, Juniperus Squamata Meyerii og 
hønsebenstræ.  
SLS administrerer 200 ha med juletræer 
og der produceres årligt ca. 100.000 
nordmannsgran juletræer ved SLS A/S. 
 

Skovdistriktets bemanding udgør i dag 1 
skovrider, 2 skovfogeder og 12 faste 
medarbejdere. Der bruges løsarbejdere i 
juletræs- og pyntegrøntsæsonen i 
samarbejde med entreprenør. Træer og 
grønt sælges til danske grossister. 
 
Målsætningen for den årlige produktion er ca. 400 tons nobilisklippegrønt og fra 
70.000-120.000 stk. juletræer per år. 
 
Miljøbevidsthed 

Som udgangspunkt er det den enkelte kunde som fastlægger sin egen miljøpolitik 
og SLS A/S agerer på grundlag heraf, så længe miljøpolitikken harmonerer med 
selskabets værdigrundlag, som er de danske retningslinjer for bæredygtig 
skovdrift. SLS A/S forholder sig aktivt til miljøproblematikkerne og indretter sin 
rådgivning overfor kunderne herefter. SLS er  i gang med at blive GlobalG.A.P. 
certificeret.  
 

 

 

Jiffy-plante fra forårsplantning 2012 



 

Neonectria 

SLS har de seneste år 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. 

 

 
Højkol Skov. Afdelinger og markering af punkter på markvandringen. 



 

 
Luftfoto fra 2012, Kort og Matrikelstyrelsen, med markering af punkter på markvandringen. 

 
 
0) 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 Hydralik. 
 
Frokost: Let grill-traktement 

 
1) Kulturetablering. 
  

Afd: 54s 
Anlægsår: e2012 
Areal: 1,16 ha.  
Proveniens: ambr. Tlugi 
 

Renholdelse: 1 l roundup 15. maj 
 
Gødskning: 100 kg/ha 14-3-18 
  
 
 
 

 
2) Forårsplantning 
 

Afd: 54u 
Anlægsår: forår 2013 (0 års vækst) 
Areal: 1,62 ha. 
Proveniens: FP 259 
Renholdelse: 1 l roundup 15. maj 
 

 Gødskning: ingen 
  
2b)    Jiffy kontra barrodsplanter 
 

Afd: 54o barrod 
Anlægsår: 2005 
Areal: 2,45 ha 
Proveniens: ambr. tlugi 
 
Renholdelse: Jydeland 1 l roundup 1. juni.  
 
Afd: 54q jiffy 
Anlægsår: 2005 
Areal: 2,45 ha 
Proveniens: ambr. tlugi 
 
Renholdelse: Jydeland 1 l roundup 1. juni.  

 
Gødskning: 200 kg flow i april, 200 kg med Jydeland i juni. 14-3-18 
 

2c)    Neonectria 
 

Afd: 54r 
Anlægsår: 2004 
Areal: 1,39 ha 
Proveniens: ambr. tlugi 
 
Renholdelse: Jydeland 1 l roundup 1. juni 
 
Gødskning: 200 kg flow i april, 200 kg med Jydeland i juni. 14-3-18 
 
 



 
3)    Bundklipning og stabklipning. Peter Benfeldt fortæller om Jiffy-planter. 

 
Afd: 54d 
Anlægsår: 2008 
Areal: 1,47 ha 
Proveniens: ambr. Tlugi, jiffy planter 
 
Renholdelse: 1 l roudnup 15. maj 
 
Gødskning: 200 kg med ATV i april 

  

4)    Formregulering og vækstregulering. Jan Jürgensen fortæller om de aktuelle 
muligheder for vækstregulering. 

 
Afd: 54i 
Anlægsår: 2005 
Areal: 2,36 ha 
Proveniens: ambr tlugi 
 
Renholdelse: Jydeland 1 l roundup 1. juni.  
 
Gødskning: 200 kg 14-3-18 1 juni 

 

5)    Salgstræer herunder fuglepinde, mærkning, mm 
 

Afd: 54b 
Anlægsår: 2004 
Areal: 2,11 ha 
Proveniens: ambr. tlugi 
 
Renholdelse: Jydeland 1 l roundup 1. juni  
 
Gødskning: 200+200 kg NPK 13-3-18 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Danske Juletræer i samarbejde med Jan Østergaard, SLS A/S 
 
 
 
 
 

 


