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Markvandring tirsdag den 2. juni 2015 



Lars Vittrup-Pedersen 
 

Lars Vittrup-Pedersen har dyrket nordmannsgran til juletræer for egen regning 

siden 78.  I dag udgør arealet med nordmannsgran og nobilis cirka 100 ha. En del 

af arealet drives i et interessentselskab med en nabo. Arealerne ligger 

umiddelbart samlet omkring bopælen. 

 

Driften 

De fleste arealer har nu været med i fire 

omdrifter.  

 

Arbejdet udføres med egne maskiner. 

Dog er der benyttet entreprenør med en 

GPS-plantemaskine de sidste fem år. 

 

Overordnet driftsformål 

Målsætningen er at bringe et salgbart træ frem til en pris, som kan give en positiv 

dækning. 

 

Vi har, samen med Larsen A/S i Ringe eget eksportselskab, Sapin Nordmann 

Aps. Firmaet har to franske sælgere ansat, som arbejder i Frankrig. Selskabet 

afsætter langt det meste af produktionen. Nobilis klippegrønt afsættes til egne 

kunder i Italien samt til dansk grossist til Holland. Jeg har en mindre 

grøntleverance til lokale kirkegårde af nordmannsgran og nobilis. 

 

Dyrkning nordmannsgran 

Plantning foretages med GPS-plantemaskine. Afstanden er 1,10 x 1,10 m med 

fire meter brede spor og 24 meter midt spor/midt spor.  

 

Renholdelse foretages udelukkende med Roundup indtil cirka træerne er en 

meter højde eller fire til fem år gamle. Derefter plantebeskyttes med afskærmet 

sprøjtning (enrækket ATV). 

 

Alle kulturer håndgødskes ind til 5. år med 12 til 15 gram NPK/plante. Derefter 

bredgødskes med Flowmatic spreder. Der anvendes aldersgradueret tildeling af 

gødning. Årene hvor planterne lukker tildeles der 110 til 130 kg N. De sidste to 

år i omdriften vil tildelingen af gødning være 60 til 90 kilo/ha. I år benyttes NPK 

22-2-10 elles der foretrækkes NPK 27-2-7.  

 

NPK 27-2-7 foretrækkes for at undgå høje kalital. Efter hver omdrift udspredes 6 

ton dolomit kalk/ha. hvilket tilfører 600 kilo Mg/ha. 



 

Nobilis klippekulturer tyndes hvert andet år. Her hugges der for at få en god 

fordeling af træer på arealet. Dernæst hugges efter træer som producerer dårligt 

grønt. Der hugges så at der er lys nok til et godt skørt på alle træer. I den gamle 

bevoksning, punkt 6, er der i år solgt 40 m
3
 emballagetræ/ha samt 40 rm

3
 

brænde/ha. 

 

Nobilis plantebeskyttes med 1½ liter Roundup/ha. i Micro Herbi. Der tildeles 75 

kg N/ha. Der er to gange spredt 500 kg granuleret dolomitkalk/ha. Sidst i dette 

forår. 

 

Jordbund og topografi 

Ejendommens jordtyper spænder fra en god næringsrig lerjord over sandblandet 

lerjord til lerblandet sandjord. Landskabet er et typisk dansk morænelandskab fra 

sidste istid. Området er kuperet med få frosthuller. Ejendommens jord er 

karakteriseret af en ideel krummestruktur, som tillader en optimal luft-, vand- og 

næringsstofforsyning. 
 

 

 
Lars Vittrup-Pedersen demonstrerer jorden som er et godt eksempel en jord med 

god krummestruktur og inkorporering af organisk stof. 
 

 

 



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

Planteskole, Johansens Planteskole, Majlands Planteskole, Team Service, Peter 

Schjøtts Planteskole, Egedal Maskinfabrik, Sønderup Maskinhandel A/S, 

CompacTree, Skærbæk Maskinforretning, Bayer, One2Trees, AbiesGuard og SB 

Hydraulik. 

 

 Frokost: Let grill-traktement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PUNKT 1  

For lange toppe, falske grene og 

formregulering   

Anlægsår  Efterår 2010 

Generation 2. generation  

Proveniens     Dallerup/Silkeborg 

Planteafstand 1,1 x1,10 m 

Gødskning 90 kg N/ha 

6 tons/dolomit 

inden anlæg  

Jordanalyser Rt=6,6; Pt=2,8; Kt=13,0; Mg=20,0 (Jessens mark) 

  Rt=5,7; Pt=3,6; Kt=18,0; Mg=17,0 (Kirsebærmarken) 

 

PUNKT 2 

Jordbund, gødskning og forebyggelse 

 af bare skuldre 

Anlægsår  Forår 2011 

Generation 3. generation juletræer 

Proveniens ? 

Planteafstand 1,10 x 1,10 m 

Gødskning punktgødskning  

Renholdelse Roundup bredsprøjtning 

 

  

PUNKT 3  

Ung nobilis på den magreste jord 

Anlægsår  Forår 2010 

Generation 3. generation juletræer   

Proveniens Bidstrup 2/1 

Planteafstand 1,10 x 1,10 m 

Gødskning 70 kg N/ha. 

Renholdelse Roundup bredsprøjtning 

 

PUNKT 4 

Salgsklar nordmannsgran 

Anlægsår  Forår 2009  

Generation 1. generation juletræer 

Proveniens Ambrolauri Tlugi 2/2 

Planteafstand 1,10x1,10 m 

Gødskning 90 kg N/ha. plus 

Renholdelse Bekæmpelse af græs med Micro Herbi. 



 

PUNKT 5 

Nordmannsgran klippebevoksning  

Anlægsår  Forår 1990 

Generation 1. generation juletræer 

Proveniens Ambrolauri Tlugi 2/2 

Planteafstand 1,20x1,20 m 

Gødskning 75 kg N/ha. i juli 

Renholdelse Micro Herbi Roundup 

 

 

PUNKT 6 

Nobilis klip - højproduktiv 

Anlægsår  Forår 1990 

Generation 1. generation juletræer 

Proveniens Overgård    

Planteafstand 110 x 110 cm 

Gødskning 75 kg N kg/ha. i juli  

Renholdelse Micro Herbi Round-up 

Produktion 7,5 ton/ha/år 

 

PUNKT 7 

Overskrift 

Anlægsår  Forår 2010   

Generation 3. generation juletræer 

Proveniens Dallerup 2/1 

Planteafstand 1,10 x 1,10 cm 

Gødskning 90 kg N/ha. + grøngødskning? 

Renholdelse ATV afskærmet Roundup 

 

 

  

 
 



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 Lars Vittrup-Pedersen 

 

 

 

 

 

 

 


