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Markvandring onsdag den 3. juni 2015 



Kim Bøhne 
 

Kim Bøhne startede i 1982, som skovarbejder i lokalområdet hvor interessen for 

juletræer hurtig blev vakt. Her så han hurtigt, at juletræer kunne være et 

spændende og indbringende produkt at arbejde med. 

 

Efter at have draget de nødvendige erfaringer gennem 6 år på sin arbejdsplads 

var tiden nu kommet til at starte en produktion selv af nordmannsgrantræer, 

sideløbende med at arbejdet som skovarbejder fortsatte. I 1988 kom så chancen 

for at erhverve Pigegården på 35 ha, som blev købt, og hurtig herefter blev 

gården omdøbt til Grangården. I påsken 1989 blev de første 10.000 

nordmannsgrantræer plantet. 

 

Igennem de næste 10 år blev alt arbejde vedr. pasning, salg og oparbejdning 

klaret med familie og venners hjælp og fra år 2000 blev jobbet som skovarbejder 

sagt op, for at hellige sig en stadig større og mere tidskrævende produktion. 

 

Driften 

 

Grangården drives i dag med 2 ammeko-besætninger, Limousine og Skotsk 

Højland i alt ca. 150 dyr. Limousine-besætningen afgræsser engarealer og skotsk 

højlands besætningen bruges til naturpleje. Derudover er der en del heste, en 

dådyrfarm samt svineproduktion. Svinestaldene er i øjeblikket udlejet. 

 

Hovedproduktionen er dog 

produktion af nordmanngran 

julestræer. Produktionens 

arealer med nordmanngran 

udgør i dag inkl. forpagtede 

arealer ca. 210 ha. samt 

nogle få ha med nobilis. 

 

Maskinparken omfatter alt 

hvad der er brug for til at 

drive en moderne 

juletræsproduktion. 

  

Sideløbende med 

produktionen af juletræer 



driver Kim Bøhne en entreprenør-forretning, hvor ca. 70 % af arbejdet består i at 

passe juletræer for andre, helt eller som delopgaver. Der udføres alt arbejde inden 

for pasning af juletræer. 

 

 

Overordnet driftsformål 

 

Målsætningen for produktionen af juletræer er at lave kvalitetstræer, som lever 

op til aftagerenes ønsker i en mængde på 175.000-200.000 træer om året, hvilket 

vil tage et par år mere at nå op på. 

 

Vi sælger vore træer gennem danske, og udenlandske aftagere, som vi har 

arbejdet sammen med i mange år. Vi gør meget ud af at have en positiv dialog 

med vores aftagere af juletræerne omkring dyrkning og afsætning, samt af at 

være ordholdende og have tingene klar til tiden. 

 

Dyrkning 

 

Kulturstart: 

4-5 tons dolomit kalk ha. 

Tidligere en del indplantning 

Nu renafdrift af arealerne med knusning til jordoverflade 

Proveniens Ambrolauri Tlugi 3/0 2/1 2/2  

Plante afstande: 110 x110 cm - 110 x100 cm – 110 x80 cm - 20 rækker pr. blok. 

 

Renholdelse:  

Planteår: 

bredsprøjtning 3 l 

boxer 1,5 l Roundup 

År 2/3: 

Bredsprøjtning 

Quarts/Legaxy – Logo 

eller Ronstar +1,5 l 

Roundup. Efter behov 

afskærmet sprøjtning 

låst ½ l MCPA / 1 l 

Roundup. 

År 4-10: 

Afskærmet sprøjtning 2 gange eller efter behov. Alt bliver sprøjtet med Roundup 

i efteråret, 2 l/ha. 

 



 

 

 

Gødskning: 

Der håndgødskes fra nyplantet til og med år 3 med 15g-20g-25g NPK 14-3-15. 

 

År 4-6 stribegødskes der med portaltraktor med 200-400 kg/ha NPK 14-3-15 

 

År 7-10 bredgødskes med 500 kg/ha NPK 14-3-15 (70 kg N) forår og 200 kg/ha 

NPK 23-3-6 (46 kg N) efterår. 

 

Der bredgødskes med kisserit (15 % Mg, 20 % S) og eventuelt patentkali (25 % 

K, 4 % S og 6 % Mg) fra år 5, 150-300 kg/ha. 

 

Skadedyr/farvning: 

Der behandles fast forår i starten af maj. 

Der behandles fast efterår i starten af september.  I efteråret tilsættes mangan + 

micro top (Mg, S og Mn). 

 

Formning: 

Der stabklippes med 12 cm hoved efter 3.vækstår.  

Der stabklippes med hoved 19 cm efter 5.vækstår. 

Formklipning med håndsaks i 5. og 6. vækstår. Træerne klippes hårdt ind. 

 

Vækstregulering: 

Foretages med topstar. Der behandles med rulle 3-4 gange i vækstsæsonen. Der 

tilstræbes en topvækst på 30-37 cm, hellere for hårdt end for lidt. 

 

Jordbund og topografi  

 

Produktionsarealerne er meget varierede fra fint sand til stiv lerjord.  
  
Mødested 
 

Demonstration af planter, maskiner og tilbehør: Jutek, HD 2412, HedeDanmarks 

Planteskole, Johansens Planteskole, Majlands Planteskole, Peter Schjøtts 

Planteskole, Sønderup Maskinhandel A/S, Team Service, Skærbæk 

Maskinforretning, Egedal Maskinfabrik, CompacTree, Bayer, One2Trees og 

AbiesGuard. 

 

Frokost: Let grill-traktement 



 
 

 

 

 

PUNKT 1 

Salgskultur store træer (nålefylde).  

2. generations juletræer.  

Ambrolauri Tlugi. 

 

 

PUNKT 2 

2 år gamle træer stabklipning. 

3 generations juletræer.  

Gødnings strategi. 

 

 

PUNKT 3 

Indplantningskultur.  

Reol pløjet   

 

 



 

 

 

 

 

PUNKT 4 

Formklipning/vækstregulering.  

Bare skuldre. 

2. generations juletræer. 

 

PUNKT 5  

Lange topskud hvad så?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 PUNKT 6  

Kulturanlæg. 

 

 

 

 

 

 

 

PUNKT 7  

Salgskultur indplantet. 

3.generations juletræer.  

  



Magnesium kort fortalt 

 

Mg (og K) er mobile næringsstoffer, som træets flytter rundt med. Mangel på Mg 

ses på ældre nåle. Den gule farve skyldes nedbrydning af træernes grønkorn. 

Manglen er relativ (induceret) eller absolut. Optagelsen af Mg er styret af behov, 

mens K kan luksusoptages. Tørke, lavt Rt, høj temperatur og overforsyning med 

K, Ca, Mn, NH4-N fremmer manglen på magnesium. 

 

Forholdet mellem Mgt og Kt er ofte kritisk. Flere forskere mener at Mgt:Kt < 

0,75 giver Mg-mangel. Mange forskere foreslår Mgt:Kt op til 2. Vi vover pelsen: 

Mgt:Kt> 1,0 eller derover er i mange tilfælde gavnligt for nordmannsgran, men 

pas på: For høj dosering af magnesium kan give en lige så alvorlig mangel på K. 

 

Landbrugets anbefalinger til jordprøver 
Jordtyper med JB under 4 

Kalital 

(Kt) 

Niveau Anbefaling 

<3 Meget 

lavt 

Akut mangel på kalium kan forventes. Det er nødvendigt at tilføre store mængder 

kalium for at hæve Kt 

3-5 Lavt Kt bør hæves ved tilførsel af mere kalium end træerne forbruger 

5-8 Middel Der bør tilføres den mængde, som træerne forbruger 

8-12 Højt Der kan tilføres lidt mindre kalium end træerne forbruger, hvorved der tæres lidt på 

jordens indhold af kalium 

>12 Meget 

højt 

Kaliumtallet kan sænkes ved at undlade gødskning med kalium. 

Jordtype med JB over ≥ 4 

<4 Meget 

lavt 

Akut mangel på kalium kan forventes. Det er nødvendigt at tilføre store mængder 

kalium for at hæve Kt 

4-7 Lavt Kt bør hæves ved tilførsel af mere kalium end træerne forbruger 

7-10 Middel Der bør tilføres den mængde, som træerne forbruger 

10-15 Højt Der kan tilføres lidt mindre kalium end træerne forbruger, hvorved der tæres lidt på 

jordens indhold af kalium 

>15 Meget 

højt 

Kaliumtallet kan sænkes ved at undlade gødskning med kalium. 

 
Magnesiumtal 

(Mgt) 

Niveau Anbefaling 

<2 Meget 

lavt 

Der forventes akut mangel på magnesium. Hvis Rt tillader det, bør 

magnesiumindholdet i jorden forøges med magnesiumkalk. Samtidig kan der 

være behov for at anvende kiserit afhængig af plantealder og gødskning 

2-4 Lavt Der forventes mangel på magnesium. Hvis Rt tillader det, bør 

magnesiumindholdet i jorden forøges med magnesiumkalk. Samtidig kan der 

være behov for at anvende kiserit afhængig af plantealder, gødskning og 

jordens Kt. 

4-8 Middel Magnesiumindholdet i jorden bør vedligeholdes. Før nytilplantninger kan der 

anvendes magnesiumkalk. Samtidig kan der være behov for at anvende kiserit 

afhængig af plantealder, gødskning og jordens Kt. 

8-12 Højt Der kan tæres på jordens magnesiumlager. 

>12 Meget 

højt 

Gødskning med magnesium kan undlades. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danske Juletræer  

i samarbejde med Kim Bøhne 

 

 

 

 

 

 

 


