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Hvorledes forløb juletræssalget i 2013 i forhold 
til året før? 

Dårligere 
(Tilbagegang på ca.13,3%) 

Uforandret 

Bedre  
(Fremgang på ca. 14,4 %) 
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• Ja, fordi: 
► Kvaliteten skulle have været bedre 

► De underste grenkranse var delvis brunfarvede 

► Der blev leveret forkerte størrelser 

 

Var der nogle problemer i forbindelse med 
juletræssalget? 
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Var der problemer i forbindelse med 
juletræssalget? 

► Kvaliteten skal være bedre 

► Nederste grenkranse var delvist brune 

► Der blev leveret forkerte størrelser 

2013 

► Kvalitetsmangler 

► Dårlig vækst/form 

► Manglende friskhed 

► Hård konkurrence og pres på prisen 

► Negative pressehistorier 

2011 

 

► For tykke stammer/stabbe 

► Dårlig kvaliteten 

► For brede træer, problemer med at nette dem igen 

► For tynde/tyndbenede træer 

► Træerne var tørre 

► Dårlig efterlevering 

Ja, fordi: 

2009 
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Var der tilfredshed med den leverede kvalitet? 
 

Nej, fordi: 
► Træerne var for størsteparten kun lige akkurat  
       over mindstemålene i højdeintervallet 
► Træerne var meget beskidte 
► Der manglede både krone og grene 
► Delvis gule spidser på skuddene 
► Ikke regelmæssig tæthed, nærmest ingen store og brede træer, små træer 
       var for brede 
► For mange brune felter i træerne 
► Kun Premium-træer var nemme at sælge, grundlæggende var træerne i 

de enkelte sorteringer meget små i forhold til forrige år. 
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Var der tilfredshed med den leverede kvalitet? 
 

► Træerne var for størsteparten kun lige akkurat over 
mindstemålene i højdeintervallet 

► Træerne var meget beskidte 

► Der manglede både krone og grene 

► Delvis gule spidser på skuddene 
► Ikke regelmæssig tæthed, nærmest ingen store og brede træer, 

små træer var for brede 

► For mange brune felter i træerne 
► Kun Premium-træer var nemme at sælge, grundlæggende var 

træerne i de enkelte sorteringer meget små i forhold til forrige år 

2013 

2011 

► Kvaliteten modsvarede ikke forventningerne 

► Træerne var ikke længere friske 

► Sorteringsspektret var strakt alt for bredt ud 
 

 
 

2009 

► Aktionstræer af meget dårlig kvaliteten 

► Sorteringen var gennemgående for små i størrelserne 

► Standardtræerne var i aktionstræ-kvalitet 

► Delvist manglende grene 

► Meget åbne træer 

► For store kvalitetsudsving 

Nej, fordi: 
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Eksempler på nordmannsgran udsalgspris 
 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 

som Premium-kvalitet for 

som standard-kvalitet for 27€ 

38€ 

Et træ på 180 cm højde blev solgt 
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Eksempler på nordmannsgran udsalgspris 
 

25 Euro 

30 Euro 

35,42€ 
35 Euro 

40 Euro 

2013   2011  2009 

38€ 

27€ 27,30€ 
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Hvor vurderes de bedste afsætningsmuligheder 
for 2014 at ligge? (flere svarmuligheder) 

0 20 40 60 80 100 

Ved større træer 

Ved mindre træer 

Ved blågran/rødgran 

Ved Nordmann Premium-kvalitet 

Ved Nordmann Standard-kvalitet 

40% 

2% 

84% 

33% 

20% 
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Hvordan vurderes betydningen af et 
mærkevare-træ? 

Ligegyldigt, kunder kigger 
alligevel kun på prisen 

Ingen angivelse 

Det har vi behov for, fordi kvaliteten 
derved kan defineres klart og tydeligt 
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Hvad lod sig bedst sælge i virksomheden? 
 

0 20 40 60 80 100 

Ingen angivelse 

Nordmann Standard-kvalitet 

Nordmann Premium-kvalitet 24% 

84% 

2% 
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Havde virksomheden et nordmannsgrantræ til 
en udsalgspris under 20,00 €? 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 

Ingen angivelse 

Nej 

Ja, og endda en pris 
fra 17,40 pr. træ op til 
155 cm 

78% 

2% 

20% 
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• Kvaliteten 
– Et permanent tema, som i første omgang beror på utilstrækkelig kommunikation. Jo mere præcist 

producenten og leverandøren kan definere sit kvalitetsspektrum, jo færre vanskeligheder. Som altid er 
der forskellige definitioner af standard og premium-kvalitet mellem de danske og de tyske producenter/ 
leverandører. Tilsmudsning af træerne samt beskadigelser er unødvendige reklamationsårsager, som fra 
leverandørside kunne undgås ved at udvise lidt større opmærksomhed. 

• Sorteringen 
– Også dette er gennem årene et fast diskussionspunkt; såvel ved levering af bestemte størrelsesklasser, 

som ved fordelingen i kvalitetsklasserne. Ofte koncentrerer leveringerne sig i de nederste dele af 
sorterings- klasserne. 

• Friskheden 
– Detailhandlen starter, ligesom tidligere set, salget på et ret tidligt tidspunkt, og får derfor en stor del af 

de bestilte mængder leveret allerede i den anden halvdel af november. For lang tids opbevaring på paller 
samt den delvise 5 til 6 uger lange lagerbeholdning på selve salgspladsen fører til tab af friskheden. 

• Bestillings- og leveringsmængden 
– Som tidligere bliver mulighederne for en mere fleksibel logistik ikke udnyttet. Kontrol med salget og 

tilsvarende omleverancer bliver kun sjældent realiseret; eksempelvis hvor for store bestillingsmængder 
hos enkelte varehuse kunne flyttes til andre salgssteder. På grund af, at det samlede afsætningsgrundlag 

ikke mere stiger er der noget mere forsigtighed i bestillingsmængderne. 
• Logistik 
– I det store hele er der her ingen iøjnefaldende kritikpunkter. Dog forekommer der til stadighed 

enkelttilfælde af forsinkelser, særligt i forbindelse med slutspurten i salgsperioden. 
 

 

Samlet resumé omkring årssammenligningerne 
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• Prisen 
– Her har der gennem det pågældende tidsrum vist sig tydelige forandringer. Ved undersøgelsen i 2013/14 

spillede temaet salgspris praktisk talt ingen rolle mere. Forbrugerne har tilsyneladende vænnet sig til et 
prisniveau, som er tilfredsstillende for såvel producent som detailhandel. 

• Aktionstræer 
– Helt voldsomme lavpristilbud samt meget dårlig kvalitet er tilnærmelsesvis forsvundet fra markedet. I 

ste- det for meget dårlige nordmannsgraner som aktionstræer har blågranen overtaget denne rolle. Da 
blågran imidlertid kun i ringe grad finder accept hos forbrugeren opfylder den nærmere den funktion at 
stille et billigt træ til rådighed som valgmulighed, som dog får flertallet af forbrugerne til i stedet at 
vælge en nordmannsgran af bedre kvalitet. 

•  Nobilis 
– Som juletræ spiller denne træart så godt som ingen rolle. Blot i havecentre med et meget stort 

vareudvalg finder man disse træer. 

• Mærkevaretræ 
– Hos detailhandlen har erkendelsen af, at et mærkevaretræ er nemmere at sælge, sat sig 

igennem. Her spil- ler den generelle fokusering på varemærker også en rolle. Imidlertid forstår 
detailhandlen godt baggrun- den for mærkevaretanken: Mere sikkerhed for kvalitet tilhørende 
ydelser. 

• Information 
– Respondenterne i havecentrene anser sig ofte for fagfolk, som grundlæggende ved alt, som er 

værd at vide. Derfor skal svarene på spørgsmålet om mere information nok tages med nogen 
skepsis. I direkte dialog med salgspersonalet ses det gang på gang tydeligt, at disse 
medarbejdere kun har et utilstrækkeligt kendskab til produktion og markedsføring af juletræer. 
Det hænger formodentlig sammen med, at dette produkt jo kun forekommer i vareudbuddet ganske 
få uger og kun én gang om året. 
 

Samlet resumé omkring årssammenligningerne 
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Kvalitet- og prisniveauet er i de senere år steget, og ligger nu i et fornuftigt leje. 
 
 
Der er ingen objektive grunde til at sænke prisen, idet forbrugerne har vænnet sig til det nuværende pris- 

niveau. Imidlertid vil markedet ikke længere forøges af betydning, tværtimod må forventes, af afsætningen 

mængdemæssigt stille, men kontinuerligt vil gå lidt tilbage, med mindre der aktivt gøres en indsats for at 

modarbejde dette. 
 
 
Trenden i retning mod de små træer vil ikke fortsætte med samme styrke, idet man for rigtig mange nu har 

nået en træstørrelse, som ikke længere vil kunne reduceres. 
 
 
Det konstaterede overtryk af konsum mod forbrugerne ved juletid fører til, at bestemte grupper helt bevidst 

vender sig mod alt vedrørende julen, hvilket også fører til at juletræet fravælges. Ligeledes har det voksende 

antal ferierejser i juleperioden en negativ effekt på den samlede afsætning. Har man først én gang fravalgt 

juletræet har man ligesom brudt et tabu – det bliver derved i de følgende år betydeligt lettere at gøre det 

samme. 
 
 
Kunstige træer har efterhånden en optisk kvalitet, som er absolut overbevisende. Endnu spiller de dog 

ingen nogen videre rolle, bl.a. på grund af de relativ høje salgspriser for disse produkter. 
 
 
Branchen er nødt til at markedsføre naturtræet offensivt fremover. Den må herigennem slå til lyd for, at kun 

med et juletræ, kan det blive en rigtig jul. Herudover er også indkøbsoplevelsen et væsentligt mo- ment, hvor 

detailhandlen stadig kan forbedre sig betydeligt. 
 

Konklusion 



Klippegrønt 

Dansk Juletræsdyrkerforening • 
www.christmastree.dk 
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Hvordan har virksomhedens forbrug af 
klippegrønt udviklet sig i de sidste 5 år? 
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Er virksomhedens klippegrøntforbrug i de sidste 
5 år.....? 
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Hvilke sorteringer af klippegrønt anvendes i 
virksomheden? (flere svarmuligheder) 
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Hvor høj er udnyttelsesgraden af det anvendte 
klippegrønt? 
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Hvor høj er udnyttelsesgraden af det 
anvendte klippegrønt? 
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Hvor indkøbes virksomhedens klippegrønt? 
(flere svarmuligheder) 
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Er der i virksomheden en viden om, i hvilket 
land det anvendte klippegrønt er produceret? 
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Hvor høje er de gennemsnitlige indkøbspriser 
for klippegrøntet? 
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I sammenligning med undersøgelsen fra 2006 står det i denne undersøgelse klart, at der fortsat sker en tilbagegang i 

anvendelsen af klippegrønt. Grundene hertil er mange, men det står dog tydeligt klart, at den traditionelle gravdækning, som 

står for en stor del af det samlede volumen, udføres stadig mindre og mindre. 
 
 

Selv om plejen af flere og flere gravsteder overdrages til kirkegårdsgartnere, ligger der faktisk også her en mulighed, som enten 

slet ikke eller kun i ringe grad bliver udnyttet. Hverken overfor kirkegårdsgartnerne eller overfor ejerne af gravstederne sker der 

nogen offensiv og målrettet markedsføring. Derfor er det ofte helt op til den enkelte gartner at beslutte, hvad der skal ske på 

gravstederne op til jul. 
 
 

Selv om der ofte arbejdes med rammebetingelser for de årlige omkostninger til gravstedspleje, er der indenfor disser rammer i 

langt de fleste tilfælde gode muligheder for gravdækning til jul. Kirkegårdsgartneren skal blot kunne tilbyde og præsentere 

muligheden for sin kunde, men gør det i alt for mange tilfælde slet ikke. 
 
 

I tiden mellem de to undersøgelser er der tydeligvis også sket en vis forandring i udnyttelsesforholdene af klippegrøntet. Både 

udbuddet og anvendelsen af bedre og mere velsorteret nordmannsgran og nobilis er i dag bedre og mere aktivt. Herigennem 

opnås både en bedre forarbejdning, kortere lagertider samt en højere udnyttelsesgrad. 
 
 

Der er så godt som ingen ændring vedrørende det tidspunkt, som grøntet anvendes. Udover perioden oktober til december er 

der så godt som ingen afsætning af nordmannsgran og nobilis, selvom begge arter faktisk også kan anvendes langt ind i foråret. 
 
 

Både omkring oprindelsen af klippegrøntet samt de mange forskellige øvrige anvendelses- og udnyttelsesmu- ligheder er der 

stor mangel på eksakt viden. Ønsket om mere information og inspiration, ligesom behovet for et forbedret samarbejde mellem 

forarbejdningsvirksomhed og leverandør er derfor ganske forståeligt.. 

Konklusion klippegrønt undersøgelsen 2013/14 


