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Angreb af Neonectria er et alvorligt pro-
blem for den danske juletræs- og klippe-
grøntbranche. De mange skader, sygdommens 
 acceleration og den megen omtale på bl.a. 
markvandringer i 2013 resulterede i, at en 
ekstraordinær generalforsamling i Danske 
 Juletræer enstemmigt vedtog at indsamle  
100 kr./ha for danske  arealer med nordmanns-
gran og nobilis under 20 år blandt vores med-
lemmer.
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Neonectria 
               spørgeskemeundersøgelse Neonectria (Neonectria neomacrospora) har i de sidste år nærmest bredt sig epidemisk og medført 

alvorlige problemer for mange juletræsdyrkere. For at få et overblik over omfanget og udbredelsen 

af Neonectria udførte Danske Juletræer fra starten af august en spørgeskemaundersøgelse i sam-

arbejde med IGN, Københavns Universitet. Resultaterne peger på, at Neonectria findes i hele landet, 

men at den er mest udbredt i Midtjylland. Dyrkerne peger selv på, at én af de vigtigste smittekilder er 

ældre nærtstående ædelgranarter. 

Indsamlede medlemsmidler:   1,1 mio. kr.

Donation:

Skovdyrkerforeningen:  0,1 mio. kr.

Hedeselskabet:  0,2 mio. kr.

I alt:  1,4 mio. kr.
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Neonectria-angreb i ældre nordmannsgran. Bevoksningen hos Mathias Ravn og Johannes Ravn var ikke et 

punkt på markvandringen, men den altid svampelurende Iben M. Thomsen fra IGN fik heldigvis også sat 

Neonectria på dagsordenen her. Markvandringerne i 2013 var i den grad med til at sætte fokus Neonectria.

Så galt kan det gå. Det sørgelige syn af 

et voldsomt angrebet træ.

De kendte røde frugtlegemer, som 

er en 100 % sikker identifikation af 

Neonectria.

På denne baggrund iværksatte Danske 
Juletræer en projektramme, som de ind-
samlede midler indgår i. Projektrammen 
består af fire indsatsområder; dyrkning, 
biologi, beskyttelse og genetik, som 
finansieres af selvstændige, men koordi-
nerede projekter. 

Indsatsområderne biologi og genetik er 
allerede velfinansierede gennem diverse 
fonde og bevillinger, bl.a. GAU-midler, 
Hartsmanns fond, Vemmetofte, Natur-
styrelsen (praksisnære forsøg) og mid-
ler til to Ph.D. på KU (IGN). Midler fra 

Danske Juletræer indgår også. Der ar-
bejdes bl.a. med at undersøge svampens 
biologi, dens spredning og genetiske 
variation, klonforskelle i frøplantager, 
forbedring af testmuligheder, nåletræers 
modtagelighed, frøsmitte og infektions-
forsøg på store og små planter

Arbejdet sker især i samarbejde med IGN, 
HedeDanmark, Danske plante skoler, Na-
turstyrelsen og Bioforsk (Norge).  Midlerne 
som er indsamlet af Danske Juletræer 
forvaltes af en styregruppe bestående af 
medlemmer af Danske  Juletræer.

De resterende indsamlede midler fra 
Danske Juletræers indsamling vil frem-
over navnlig gå til den praksisnære 
dyrkning og beskyttelse/bekæmpelse.

Der er allerede igangsat forsøg med 
flere midler på kunstigt inficerede 
potteplanter af nordmannsgran, men re-

sultaterne foreligger ikke endnu. Det er 
uvist hvor lang tid, der går fra det givne 
infektionstidspunkt og til de visuelle 
symptomer optræder. Disse forsøg udfø-
res af Klaus Paaske, Aarhus Universitet 
(Institut for Agroøkologi)

I nær fremtid vil der blive investeret i 
sporefælder og arbejdet med Neonec-
trias spredning samt betydningen af 
smitteveje og eventuelt koblingen til 
angreb af ædelgranbillen.  Der vil også 
blive udarbejdet et fakta-ark med be-
skrivelse af, hvad vi ved om svampen 
og bekæmpelsesstrategier, ligesom vi til 
stadighed vil informere om nye resulta-
ter i både Nåledrys og Korte Meddelel-
ser. Formidlingen vil endvidere i frem-
tiden blive bredt ud, så problematikken 
synliggøres også for de lodsejere, der 
har ”efterladt” smittede bevoksninger. 
Vi vil også øge presseberedskabet med 
henblik på at være godt klædt på til en 
eventuelt uhensigtsmæssig mediomtale 
og endelige arbejder vi på at gøre en 
sprøjtevarslingsmodel tilgængelig for 
Danske juletræs- og klippegrøntprodu-
center.

Det er Danske Juletræers medlem-
mer, der primært løfter indsatsen mod 
 Neonectria. Der findes mange producen-
ter, som ikke er medlemmer af forenin-
gen, hvorfor disse opfordres til at lave 
frivillig donation til det fælles projekt: 
Bekæmp Neonectria. Donation kan ske 
via foreningens hjemmeside: Danske   Juletræer

– træer & grønt
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formentlig givet gode betingelser for dannelse af frugtlegemer 

på grund af høj luftfugtighed under de afklippede grene.

Vi har også set et eksempel på planteskoleplanter, som var 

smittet med Neonectria, hvor den nærmest mulige kilde var et 

mindre stykke med nobilis lige på den anden side af læhegnet. 

Der var symptomer i nobilis træerne i form af døde skud og ne-

kroser, men frugtlegemer blev ikke observeret direkte. Antal-

let af syge planter var lavt, måske 5-10 stykker i to bede med 

mange hundrede planter, men det viser, at risikoen er til stede. 

Nobilis som smittekilde til angreb i nordmannsgran juletræer 

og klippegrønt bør i hvert fald anses som en mulighed. I august 

2011 besøgte Claus Jerram Christensen fra Danske Juletræer en 

dyrker i det sydlige Jylland for at se på nobilis med alvorlige 

problemer. I juni 2013 besøgte Iben M. Thomsen det samme om-

råde for at se på nordmannsgran med symptomer på Neonec-

tria angreb. Svampen blev konstateret i både klippegrøntareal 

og på juletræer ved siden af, og der var også symptomer i nobilis 

bevoksningerne nær ved. 

Udover problemer med ædelgrankræft er der i 2013 konstateret 

alvorlige barkbilleangreb i nobilis, se artikel om ”Ny aggressiv 

barkbille på nobilis og andre Abies-arter” side 50. I mindst to til-

fælde er der observeret både Neonectria og den nye barkbille i 

de samme bevoksninger. Det bør bemærkes, at der er markant 

forskel på symptomerne fra disse skadegørere, idet ædelgran- 

kræft ytrer sig som døde skud og en langsom tilbagedøen af grene, 

mens angreb af barkbillen medfører, at hele grene og træer dør 

meget pludseligt. Det kan ikke afvises, at der er en sammenhæng 

mellem de to skadevoldere, for eksempel ved at barkbillerne til-

trækkes af duften af harpiks fra træer med svampeangreb.

Sanering inden udspring

Neonectria problemer i juletræer ser ud til at tage udgangs-

punkt i overstandere, hegn og småplantninger i landskabet, 

samt klippegrønt og skovbevoksninger. Ikke kun på nordmanns-

gran og nobilis, men også hos for eksempel alm. ædelgran og 

kæmpegran, selvom disse synes langt mindre modtagelige. 
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Nordmannsgran i sommerhusområde med tydelige symptomer på 

fremskreden ædelgrankræft (Neonectria neomacrospora) i form af 

døde skud og grene. De øvrige Abies arter i nærheden er ikke synligt 

angrebne, men det er nok kun et spørgsmål om tid. I Norge ses angreb 

på prydtræer i parker, for eksempel langnålet ædelgran, som var det 

første sted Neonectria blev konstateret.

Nordmannsgran i randen af skovbevoksning i Sønderjylland. Der er tydelige symptomer på ædelgrankræft (Neonectria neomacrospora) i kronen, 

og i en juletræskultur nær ved ses omfattende skader efter angreb af svampen. Igen et eksempel på behov for dialog mellem juletræsproducent og 

skovejer for at få den mulige smittekilde fjernet. I dette tilfælde var der fin forståelse hos den ansvarlige forvalter af skoven, og det blev aftalt, at 

de syge træer skal skoves inden udspring 2014. Samtidig skal juletræsdyrkeren selv sanere i sin kultur og egne omgivelser.

Du får den første nye viden om  Neonectria 

 hos  Danske  Juletræer. Vi sørger for infor-

mation i Nåledrys, Korte Meddelelser og på 

hjemmeside www.christmastree.dk.

http://www.christmastree.dk/om/projekter/neonectria.aspx


