
Green Christmas  
– et nyt grønt dyrkningssystem til juletræer 

Danske juletræer dyrkes i dag meget miljøvenligt, men perspektiverne i ”Green Christmas” systemet 

sætter alligevel helt nye standarder for mulig reduktion i forbruget af ukrudtsmidler og gødning. Målet 

er nemlig at udvikle et nyt dyrkningssystem, hvor forbruget af ukrudtsmidler og kvælstofgødning kan 

reduceres med henholdsvis 80 og 30 procent, samtidig med en reduceret kvælstofudvaskning.  

SIMPELT SYSTEM 

Metoden er at dyrke juletræerne med et bunddække af mikro-

kløver. Et tæt tæppe af kløver levner sammen med lave gly-

phosat doseringer, som kløver og træer kan tåle, ikke meget 

plads til ukrudtet. Mikrokløver er en mindre variant af hvidkløver, 

som ikke konkurrerer med juletræerne. Faktisk ventes kløveren 

at bidrage positivt til træernes vækst via sin evne til at fiksere 

kvælstof fra luften, og dermed levere et væsentligt bidrag til 

juletræernes kvælstofforbrug. Omvendt ventes kløveren at 

kunne optage overskydende kvælstof i vinterperioden, og 

dermed mindske eventuel udvaskning. 

AMERIKANSK OG DANSK INSPIRATION 

Green Christmas er inspireret af et nordamerikansk system 

”Chemical Mowing”, som oprindelig blev udviklet for at begrænse 

jorderosion, når der dyrkes juletræer på skrånende terræn. Ved at 

behandle med små doser glyphosat flere gange i løbet af som-

meren slås ukrudtet ikke ihjel, men i stedet udvikles en vegetation 

af lave ukrudtsarter, som kan forhindre jorderosion.  

  

I 2009 blev der med økonomisk støtte fra Produktionsafgiften for 

Juletræer og Pyntegrønt igangsat et treårigt projekt ved Aarhus 

Universitet i Flakkebjerg, som havde til formål at undersøge nord-

mannsgrans og ukrudtsvegetationens reaktion på gentagne fler-

årige behandlinger med lave doseringer glyphosat i vækstsæson-

en. Mange forskellige strategier blev testet, men efter tre års for-

søg viste en strategi, inspireret af  ”Chemical Mowing” med ud-

sået mikrokløver, sig at være den mest lovende. 

 

Green Christmas er et samarbejde mellem Aarhus og Københavns Universiteter samt Danske Juletræer.  

Green Christmas er et GUDP finansieret projekt, der kører fra 2013 til 2016. Der anlægges i 2013 forsøg på to 

lokaliteter (Flakkebjerg og Ry), og fra 2015 anlægges  demonstrationsarealer hos 5 juletræsproducenter.   

Som en sidegevinst ved systemet ventes den 
blomstrende kløver at kunne forbedre 
honningbiernes levevilkår (foto Per Kryger). 

Kløverbunddækket (som i billedet til venstre) kan give 
forøget risiko for forårsnattefrost, og derfor er der i 
projektet også fokus på at imødekomme dette problem.    


