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Markvandring tirsdag den 28. maj 2013 
  

Elverod 
 
Morten og Marianne Aarup-Kristensen overtog Elverod i 2003. Elverod er 
lokaliseret i det kuperede nordvestfynske terræn område tæt på Langesø Gods. 
Elverod har både egen planteskole, dyrker selv juletræer og har et mindre 
stadepladssalg med mulighed for selvskovning. Ejendommen, der er på 81 ha 
omfatter 26 ha skov og 55 ha landbrugsjord. Landbrugsarealets anvendelse er 
opdelt i 4 ha planteskole, 45 ha tilplantet med nordmannsgran, 2 ha med rødgran, 
2 ha nobilis og 2 ha er øvrige arealer. Der produceres 15-30.000 juletræer og 15-
50 tons pyntegrønt årligt.  
 
Aldersfordelingen af træer var noget skæv ved overtagelsen med mange ældre 
juletræskulturer i forhold til unge. Der arbejdes hen mod at få udlignet 
aldersfordelingen, så der er ca. lige mange træer i hver aldersklasse. 
 

Husmandsbruget 
Elverod drives som et 
”husmandsbrug”, hvor 
Marianne og Morten indgår i 
alle arbejdsopgaver. Til 
sæsonarbejderne anvendes 
landbrugsvikarer og i de sidste 
7 år har der været ansat Litauisk 
arbejdskraft. Der er en større 
maskinpark sammensat af både 
ældre og nyere maskiner, 
således hovedparten af 
opgaverne i planteskole, skov 
og juletræer kan gennemføres 
med eget grej.  
 
Planteskolen 
Fra planteskolen sælges planter 
og planteskolen forsyner også 
Elverod med eget 
plantemateriale. 
Der produceres årligt ca. 200-
300.000 nordmannsgranplanter 
af forskellige provenienser. 
 
 

Morten der formklipper 

 
 



Overordnet driftsformål 
Målsætningen for den årlige produktion er ca. 50 tons klippegrønt. Målsætningen 
for produktionen af juletræer er 30.000 stk./år. De fleste træer går til eksport, kun 
en mindre del afsættes lokalt til bl.a. Elverods eget stadepladssalg.  Stadepladsen 
ligger tæt på boligen og der planlægges efter hele tiden at have salgsklare 
kulturer tæt på stadepladsen. Derfor har Elverod lavet en enkelt 
indplantningskultur for at få forsyningen til at gå op.  
 
 

 
Oversigtskort over ejendommen. 

 
Dyrkning 
Planteafstanden er generelt 1,20 m mellem rækker og 0,8 m mellem planter. 
Elverod anvender hovedsageligt frasorterede planter, planter der ikke er salgbare 
pga. eksempelvis for få knopper, størrelse eller skæv rod. 
Efter i en periode ikke at have gødet nye og unge kulturer, er fokus nu rettet mod 
en strategi om, som Morten formulerer det, ”at dyrke knopper”. 
Renholdelsen gennemføres næsten udelukkende ved bredsprøjtning.  
 
 

 
Jordbund og topografi 
Det er overvejende lerjorde, men der kan over korte distancer være store 
forskelle i jordtypen med både mere sandede og lerede jordpartier. De lerede 
jorder er set i forhold til andre afgrøder velegnede til dyrkning af nordmannsgran 
- i Georgien vokser nordmannsgran naturligt på lerede jorder – men 
drænforholdene er afgørende. Sandjorden, som udgør en mindre del, anvendes til 
planteskole.  

 
Maskinstation  
Elverod udfører kun entreprenøropgaver i mindre omfang. 
På ejendommen anvendes entreprenør til drænarbejder, knusning og transport af 
træ fra skoven. 
 
 

GlobalG.A.P. 
Der er ca. 4400 ha med juletræer og flere planteskoler, der er certificeret 
efter GlobalG.A.P. i Danmark. På verdensplan er mere end 112.000 
virksomheder certificeret, og antallet stiger. GlobalG.A.P. udvikler sig 
løbende med nye krav/specifikationer og nye fokusområder. G.A.P. står for 
Good Agricultural Practice eller ”god landbrugspraksis”. Og producenter 
som er GlobalG.A.P. certificeret forpligter sig til at leve op til kravene i 
standarden og tillade uanmeldte besøg af en akkrediteret virksomhed. 
Der er krav til sporbarhed, arbejdsmiljø, miljø, kvalitet og hygiejne. Man 
kan blive enkeltbedrift-certificeret eller gruppecertificeret. Ved 
enkelbedriftcertificering får man sit eget certifikat, man er fritstillet med 
hvor man vil levere og man må selv revidere eget system. Ved 
Gruppecertificereing etableres en kvalitetsafdeling, der har ansvaret for 
gruppens medlemmer, og man må ikke sælge produkter ud af gruppen. 
For at lette dokumentationen, er der udarbejdet en række hjælpeskemaer af 
Danske Juletræer. Man må gerne udarbejde sine egne dokumenter, blot de 
krævede oplysninger er til stede i en kontrollerbar form. Der er også blevet 
udarbejdet et regneark i Excel, som frit kan bruges i forbindelse med 
registrering af gødskning og sprøjtning. 
 

 



 

 
Kort over afdelinger. Lys grøn er nordmannsgranjuletræer, orange er planteskole, 
blå er nobilis og mørk grøn er skov.  

 
Luftfoto fra 2012. 
 

1) Mødested. 
Peter Ladegaard fra Johansens Planteskole fortæller om planteskolen og de 
udfordringer og problemstillinger, som de har i forbindelse med produktion og 
levering af optimale udplantningsplanter til juletræsproducenterne. 
 

Demonstration af planter, maskiner og tilbehør: 
Jutek, Skærbæk Maskinforretning, Sønderup Maskinhandel, Horsens Maskiner, 
Team Service, HedeDanmark Skovudstyr, HedeDanmarks Planteskole, Majlands 
Planteskole, Peter Schjøtt’s Planteskole og Johansens Planteskole, Egedal 
Maskinfabrik og One2Trees. 
 

Frokost: Let grill-traktement 
 

2) Kulturanlæg - Iben M. Thomsen fortæller om honningsvamp og neonectria  
Afd:  1l 
Anlægsår: 2009/2010 
Generation  3. generation med juletræer 
Areal: 1,00 
Proveniens: Borshomi/Nedzvi 
Renholdelse: glyphosat og diflufenican 
Gødskning: Punktgødskning med NPK 21-3-10 
 



3) Salgsstrategi i forhold til eksport og stadepladspladssalg og selvskovning / 
fæld-selv-juletræer. 
Afd:  1j 
Anlægsår Indplantning 
Areal: 0,59 
Proveniens: Både Ambrolauri/Tlugi og Borshomi/Nedzvi 
Renholdelse glyphosat og diflufenican 
Gødskning Bredgødskning med 300 kg NPK 21-3-10 pr. ha 

 

3b)     GlobalG.A.P. certificering ved Inge Bodil Jochumsen, AgroManagement 
           - Ændring i GlobalG.A.P.-standarden 
           - Chain of custody  
 

4) Proveniensvalg  
Afd:  1f/1m 
Anlægsår: 2006/2002 
Areal: 0,24/0,24 
Proveniens: Ambrolauri/Tlugi og Langesø F668 
Renholdelse: Primus 
Gødskning: Bredgødskning med 300 kg NPK 21-3-10 pr. ha  

 

5) Dyrkningsplanlægning, ukrudtsbekæmpelse og gødskning 
Afd:  1c 
Anlægsår: 2010 
Areal: 1,42 
Proveniens: Borshomi/Nedzvi 
Renholdelse: glyphosat og diflufenican 
Gødskning: Punktgødskning med NPK 21-3-10 
 

6) Strategi vedrørende formning af juletræer 
Afd:  2c 
Anlægsår: 2003/2005 
Areal: 0,35 
Proveniens: Langesø F668 
Renholdelse: Primus 
Gødskning: Bredgødskning med 300 kg NPK 21-3-10 pr. ha 
 

7) Jord og nåleprøver v. Lars Bo Pedersen, diskussion af sortering. 
Afd:  3c 
Anlægsår: Priklet 2001 
Areal: 0,1 
Proveniens: Ambrolauri/Tlugi 
Renholdelse: Logo 
Gødskning: Bredgødskning med 300 kg NPK 21-3-10 pr. ha 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Danske Juletræer  
i samarbejde med Marianne og Morten Aarup-Kristensen 

Elverod 
 
 
 
 
 

 


