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Markvandring tirsdag den 3. juni 2014 



Torben Lund 
 

Torben Lund startede allerede som 15-16 årig som stadehandler med salg til 

private i Horsens. Der var tale om både rødgran- og nordmannsgran-juletræer, 

som han dels købte hos hans onkel og dels hos andre lokale producenter.  

Det gav starten og interessen for juletræer, og senere et ønske fra familien om at 

købe en ejendom med et dyrkningsareal. Det blev så til et køb af ejendommen på 

Donsvej i starten af 1980érne, som dels naturmæssigt var smukt beliggende i en 

gammel ådal, og hvor der i forvejen var tilplantet et mindre areal med 

henholdsvis rødgran- og nordmannsgran-juletræer. 

Familien startede tilplantning med rødgran- og nordmannsgran-juletræer på 

ejendommen i 1984, og startede senere i 1989 op med det første lokale salg, som 

fæld selv til private. 

 

Driften 

Det tilplantede areal med primært nordmannsgran udgør i dag ca. 10 ha, og 

pasningen af træerne af træerne er stort set et familieprojekt, hvor alle er 

interesserede og hjælper til i perioder. 

Maskinparken er forholdsvis beskeden, men består bl.a. en af Horsens ATVér i 

en ældre model, men den klarer rækkevis renholdelse i salgskulturer. 

Bekæmpelse af skadedyr samt bredsprøjtning mod ukrudt af yngre kulturer 

foretages af en ekstern entreprenør. 

Øvrige arbejder udføres manuelt med mindre redskaber som håndarbejde af 

familien. 

 

Overordnet driftsformål 

Målsætning for produktionen af juletræer er at lave et kvalitets-juletræ, som lever 

op til de krav, som den kundekreds, man henvender sig til, ønsker. 

Salg af juletræer foregår sær ved direkte salg til mindre eksport-kunder og ved 

salg til spejdere og idrætsforeninger. Desuden har familien opbygget et lokalt 

”fæld selv”-juletræer, som foregår på lørdage og søndage i december måned, 

samt den sidste uge op til jul. Klippegrønt afsættes til kirkegårde. 

 

Dyrkning 

Kulturstart: Tidligere - løbende indplantning – nu renplantning   

  Plantemateriale – afprøve forskellige provenienser   

  Planteafstand 120x120 cm eller tæt 120x75/80 cm. 

 

Renholdelse: Yngre kulturer bredsprøjtes ved entreprenør. Forår 0,25 l 

DFF + 1,5 l Roundup/ha eller  2,0 l Boxer og 150 g Logo + 

2,0 l LogoOil/ha. 



  Efterår 2,0 l Roundup/ha. 

Ældre kulturer afskærmet ATV, 1,0 l MCPA + 1,5 l 

Roundup/ha. 1-3 gange efter behov. 

Pletsprøjtning med rygsprøjte efter behov med Roundup i 

alle kulturer 

 

Gødskning:  År 1- 3: Håndgødskning, 15 – 20 g/plante, NPK 14-3-15, 

2 gange pr. sæson 

  År 4 - 5: Håndgødskning, 40 – 50 g/træ, NPK 14-3-15 

2 gange pr. sæson 

  År 6-:                               , 40 – 50 g/træ, NPK 14-3-15 

 3 gange pr. sæson 

  År 5:  200 kg Kiserit/ha inden stabklip til kirkegårdsgrønt     

håndudlægning 

 

Skadedyr: Tågesprøjtning ved entreprenør.  Normalt behandles 2 gange 

mod lus og 1 gang mod galmider 

 

Formning: Stabklipning foretages ved klip af bundgrønt til 

gravdækning. Normalt 20 cm stab.  

Grundklipning af træer foretages med håndsaks ved afklip af 

1 års skud 

  Vækstregulering af topskud foretages med TopStar. 

Tilretning af grene i grenkrans ved brug af egne grenrettere. 
  
 

Jordbund og topografi 

Ejendommens jordtype er meget varierende og spænder bredt fra en kraftig jord 

til en lettere sandjord, som er velegnet til juletræs dyrkning. 
 

 

Mødested 
Demonstration af planter, maskiner og tilbehør: Jutek, Skærbæk 

Maskinforretning, Sønderup Maskinhandel, Team Service, HD 2412, 

HedeDanmarks Planteskole, Majlands Planteskole, Peter Schjøtt’s Planteskole, 

Johansens Planteskole, Egedal Maskinfabrik, CompacTree, Binadan, One2Trees 

og AbiesGuard. 

 

Steen Aarup fra Yara fortæller om deres produkter i relation til 

juletræsgødskning. 

 

Frokost: Let grill-traktement 



 

 

 



 

 

 

 

PUNKT 1  

Honningsvamp, udnyttelse af bundklip 

Anlægsår  2009 

Generation 2. generation juletræer 

Proveniens Ambrolauri Tlugi 

Planteafstand 120x120 cm, indplantning med Jiffy planter E.12 

  

PUNKT 2. 

Alternative pyntegrønt arter, markedsmulighed 

Renholdelse  Afskærmet sprøjtning med rygsprøjte 

Gødskning Ca. 1. august 60 g pr. træ 

Kulturen er nedprioriteret 

  

PUNKT 3  

Oriontering omkring forskellige svampe skader 

Anlægsår  3 forskellige aldre 

Generation 2. generation juletræer 

Proveniens Forskellige – Tversted – Ambrolauri og andre 

Renholdelse Afskærmet sprøjtning efter behov med ATVér 

   

PUNKT 4a 

Pottetræer Kort orientering om produktion af nordmannsgran-pottetræer 

 

PUNKT 4b 

Kulturanlæg, Gødningsstrategi, Skader efter kemisk renholdelse  

Anlægsår  2005 

Proveniens 2/2 Arkhyz – 2/0 Ambrolauri – Borschomi tidlig 

udspringende 

Planteafstand 120 x 75 cm, plantet tæt 2/2 – 2/0 – 2/2 – 2/0 osv. 

Renholdelse Bredsprøjning F. 2013 med Quarts og Logo, skade på nåle – 

høj dosering 

PUNKT 5 

Formning af træer 

Træerne har varierende størrelser. 

Træer med gult mærke er formklippet til juletræer 

Træer med røde pinde er afsat til klippetræer 

 



 

 

Juletræsproduktionen hos Torben Lund ved den smukke Almind Ådal 

 

 

 
 

 

 

 

  



Nåle- og jordanalyser 

 

Hyppigheder og sumkurver fra ca. 700 jordprøver 2.300 nåleprøver 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danske Juletræer  

i samarbejde med Torben Lund 

 

 

 

 

 

 

 


