
 

 

 

 

 

 

Gl. Wiffertsholm Gods  

Ved Flemming Lindegaard 

 

 

 
 

 

 

Markvandring onsdag den 4. juni 2014 



Om Gl. Wiffertsholm Gods 
 

Gammel Wiffertsholm samledes af Axel Tønnesen Viffert, hvis slægt tidligt kom 

til Himmerland. Selv var han knyttet til Skåne, hvor han ejede flere herregårdene 

Under 1. Skånske Krig var han lensmand på Landskrona og blev ritmester ved 

Den Skånske Fane, men efter krigen vendte han tilbage til Himmerland og 

oprettede Viffertsholm i 1576. Hans datter Margrethe arvede herregården og 

sønnen Axel, der arvede hende, overlod Viffertsholm til sin søster Anne gift med 

Enevold Seefeld, hvis slægt havde gården til 1740. Den følgende ejer, herreds-

foged Christen Thestrup, opførte en nu nedrevet bindingsværkshovedbygning, 

mens sønnen opførte avlsgården. Efter 3 generationer Thestrup overtoges gården 

af slægten Svanholm. I deres ejerperiode deltes herregården i Gammel og Ny 

Wiffertsholm (1841), der i 1890'erne igen samledes, da kammerherre Jens Kraft 

Jacob Sophus Dinesen købte dem. Herregården er opført i 1914-15. Hoved-

bygningen opførtes 1750 som et trelænget bindingsværksanlæg i to stokværk. 

Efter gårdens deling opførte Jens Svanholm i 1845 en ny grundmuret hoved-

bygning, som siden 1915 anvendes som forpagterbolig. Med anvendelse af seks 

fag af den gamle hovedbygning opførtes 1914-15 en ny, der i 1948 blev udvidet 

med en nordfløj. Gl. Wiffertsholm Gods har således bevaret to hovedbygninger. 

 

Driften 

Gammel Wiffertsholm Gods er på 960 hektar med Ny Wiffertsholm, Sønderholt, 

Baisgård, Christines Minde, Lindgården og Hovskoven. Af dette areal udgør ca. 

300 hektar skov – hede - og overdrev. Til ejendommen er der også tilforpagtet 

250 hektar landbrugsjord. Godset driver i dag et moderne landbrug, som udover 

de traditionelle landbrugsafgrøder også dyrker specialafgrøder som gulerødder, 

kartofler og juletræer. Specialafgrøderne udgør hver især ca. 60 til 70 hektar. 

 

Overordnet driftsformål 

Målsætningen for produktionen af juletræer er at skabe et kvalitets produkt, som 

er atraktivt på de markeder, hvor der anvendes juletræer. 

Produktions målet med det areal der er tilplantet med juletræer i dag udgør ca. 

60.000 stk. pr. år. 

Målet for afsætning af denne produktion er, at fortsætte og udbygge samarbejdet 

med nuværende dansk grossist, og derudover i samarbejde med denne løbende 

følge udviklingen på markederne. 

 

Dyrkning generelt 

Kulturstart: Proveniens valg – primært 2/2 Ambrolauri Tlugi planter 

indtil videre. Markareal plantes i stub efter høst i august, 

behandling med Roundup efter plantning i oktober. 



Efter juletræer, knuses arealet til lidt under jordoverflade. 

Vigtigt at areal er jævnt og gamle stubbe er under jord. 

Sprøjtes med Roundup normalt inden plantning.  

Plantning i marts/april med GPS 1-rækket ASM 

plantemaskine på 110 x 100 cm med 28 rk. I hver blok fra 

spor til spor. Det giver ca. 7.300 planter pr. ha. 

  

Renholdelse: Bredsprøjt ukrudt ca. 10 dage inden udspring: 1,5 l Roundup 

i 200 l vand pr. ha. 

Bredsprøjt ukrudt ULTmarts/PRI april jordmidd.   0,25 l 

Quartz i 200 l vand pr- ha.  NB! Ikke i salgskulturer. 

Bredsprøjt ukrudt ca. 10 dage inden udspring: 150 g LOGO 

+ 2 l LogoOil i 200 l vand pr. ha. 

Bredsprøjt tidsler + andre kurvblomst.: 0,165 Matrigon 72 

SG i 200 l vand/ ha. Kun plet behandling og ikke i høj sol. 

Afskærmet portaltraktor: 

1. gang 1,5 l Roundup + 1,0 l MCPA + 2,0 l Boxer i 100 l 

vand/ha. NB! MCPA se begrænsning. 

2. og/eller 3. gang kun Roundup og vand. Behandling efter 

behov. 

Gødskning: År 1-3: Forår: 30 kg N/ha med hånd eller portal i striber. 

  År 3-4: Forår: 50 kg N/ha med hånd eller portal i striber. 

  År 5: Forår: 75 kg N/ha + 200 kg Kiserit/ha bredgødskning 

  År 6-10: Forår, Efterår: 60/kg/ha, 60 kg N/ha bredgødskning 

  År 7-10:Op til 60 kg ekstra N/ha eft. behov. Bredgødskning. 

Gødningstyper: NPK 21-3-10 eller 14-3-15 

 

Skadedyr Ædelgranlus og galmider bekæmpes ved begyndende 

knopbrydning med 0,4 kg Karate + 4 kg Kumulus S i 600-

800 l vand/ha med tågesprøjte. Galmider behandles efter 

behov i juli og august måned med 4 kg Kumulus S og  

  600-800 l vand/ha med tågesprøjte. 

I kulturer med mindre træer kan sprøjtevæsken udbringes 

med bredsprøjte og kun i 400 l vand/Ha. 

 

Formning: Stabklipning med lille hoved 10-12 cm udføres efter 4. 

vækstsæson. Stabklipning med stort hoved 15-18 cm udføres 

efter 5. vækstsæson. Stabklipning udføres bedst i perioden 

januar-februar-marts måned. 



Tilklipning: Udføres bedst efter første stabklipning, eventulle efternølere 

klippes året efter. Efterfølende knibning/skudbræk udføres i 

førstkommende udspring øverste krans. 

 

Vækstregulering: Foretages efter første stabklipning. Ved anvendelse af kemi 

behandles ikke på toppe under 12 cm, og der bør ikke 

behandles i høj sol med høje temperaturer, og kun efter 

behov ved lav nedbør. 

 

Jordbund og topografi 

Jordbunden er varierende og spænder over JB 2, 4, 5 og 6 jorde med en 

kvælstofkvote på 90 kg N pr. år. 

 
 

Om gylle 

Ofte afviger en gylleprøves indhold af næringsstoffer meget fra standardværdien. 

Ved handel med gylle er det derfor en god idé at kende det præcise indhold af 

næringsstoffer, som gødningsplanen justeres efter for at sikre, at der tilføres de 

næringsstoffer, som afgrøden var tiltænkt. Til det formål er analyser af gyllens 

indhold af kvælstof og andre næringsstoffer et vigtigt redskab. Der er tre 

laboratorier, som udbyder analyser af husdyrgødning: Eurofins Steins, OK 

Laboratorium og Agrolab, Tyskland. Der er forskel på analysernes nøjagtighed 

og hvor hurtig de laves. Men hvis du selv er involveret skal du sikre dig, at 1 liter 

prøve repræsenterer de 2-3 millioner andre liter gylle i gylletanken, og med 

mindre man er omhyggelig, kan man være sikker på, at det gør den ikke! 

Usikkerheden på prøvetagningen er betydeligt større end usikkerheden på 

laboratorieanalysen. 
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Forhold mellem næringsstoffer:                  Forsøg med Gylle i Thy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 og 

AbiesGuard. 

 

Henriette Magnussen fra Yara Danmark fortæller om deres produkter i 

relation til juletræsgødskning. 

 

Frokost: Let grill-traktement 

 



 
PUNKT 1 Alleén 

Kulturforberedelse og plantning 

Anlæg  F. 2014 

Areal   2,4 ha. 

Proveniens Ambrolauri Tlugi 

Plantestørrelse 2/2 

 

PUNKT 2 Østerlund N. 

Formning af juletræer og renholdelse 

Anlæg  E. 2008 tidligt plantetidspunkt 

Areal  4,83 ha.     

Proveniens Ambrolauri Tlugi 

Plantestørrelse  2/2 

 

PUNKT 3 Østerlund S. 

Gødskning, gylle, plantestørrelser og provenienser 

Anlæg     F. 2011 + 2012 + 2013 + rest 2014 

Proveniens Ambrolauri 

Plantestørrelse  2/2 



 

Punkt 4 Riise N. 

Salgskultur, skadedyr og svampe 

Anlæg  F. 2006 

Areal  1,51 ha. 

Proveniens Ambrolauri Tlugi 

Plantestørrelse   2/2 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danske Juletræer  

i samarbejde med Godsejer Flemming Lindegaard 

 

 

 

 

 

 

 


