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Multiwood ApS 

Multiwood er en virksomhed, som blev etableret i 2006 af J. Gudmund Hansen. 

Vi har vores beliggenhed på Sydfyn i Bøjden ved Faaborg. 

 

De første år var Gudmund alene om driften, og virksomheden beskæftigede sig 

hovedsaligt med eksport af blomster og juletræer. Gudmund er udlært gartner og 

har efterfølgende været sælger på Gasa Odense, han er ligeledes søn af en af 

juletræers eksportens pionere.  

 

Så det har altid været den grønne branche som var interessant for Gudmund. Men 

efterhånden som årene gik, blev interessen for eksport af juletræer og ikke mindst 

pyntegrønt større, og det blev primært der, at arbejdskraften blev lagt. 

 

Virksomheden voksede stille og roligt, og der blev mulighed for at købe og ikke 

mindst forpagte flere arealer rundt omkring på Sydfyn. Det betød, at I 2008 måtte 

Multiwood udvide staben og fik derved fastansat kontorpersonale og 

produktionsmedarbejdere i marken. Jo flere arealer jo flere træer skal passes.  

 

Gudmund har altid sat en stor ære i, at hans egne plantager skulle have den 

optimale behandling, uden at være en forsøgsstation. Derved får man også det 

største og bedste udbytte.  

 

Det er i dag vigtigt for os, at vi selv kan pleje og vedligeholde vores produktion, 

så meget som overhovedet muligt. Lige fra bundklipning, formklipning, 

gødskning, sprøjtning, plantning, topregulering osv. 

 

Erfaring og lærdommen her af syntes vi er interessant, og det har givet os en 

masse knowhow, som vi kan dele ud af, med rådgivning rundt omkring hos andre 

juletræsleverandører og samarbejdspartner. 

 

I dag beskæftiger Multiwood 7 fastansatte og 2-3 løsarbejdere, og vi har mellem 

80-100 sæsonarbejdere hvert år fra oktober til december. 

 

Driften 

Multiwood producerer kun nordmannsgranjuletræer. Vores samlede arealer 

udgør i dag inkl. forpagtede arealer ca. 170 ha. – deraf ca. 13 ha. med diverse 

former for klippegrønt. Derudover har vi marker med afgrøder på ca. 28 ha. 

Planen er at der skal plantes juletræer over de næste 2 år. 

 

Vi har vores egen maskinpark som omfatter alt hvad der er brug for til at drive en 

moderne juletræsproduktion. 



Driftsformål 

Multiwood´s målsætning for produktionen af juletræer er at lave kvalitetstræer, 

som ligger i den bedre ende af skalaen. 

 

Vi sælger især vores træer til udenlandske aftagere. Det er hovedsagligt til 

kunder som ligger i Tyskland, Polen, Ungarn og Østrig. Vi sætter en stor ære i, at 

den kvalitet af træer vores kunder ser her i Danmark under købet, også er den 

varer de får leveret senere på året.  

 

For Multiwood er det vigtigt, at hele processen og ikke mindst omgivelserne 

omkring det at have en egenproduktion med juletræer bliver så gennemført og 

planlagt som muligt. 

 

 
 

Kulturstart 

Renafdrift af arealerne med knusning til jordoverflade. 

Proveniens: Ambrolauri Tlugi 2/1 

Plante afstande: 117 x 100 cm / 24 rækker pr. blok, kun forårsplantning. 

 

 



Renholdelse  

Planteår: Bredsprøjtning med 

0,2 l. Quartz / 1,5 l. Roundup i 

april og oktober. 

 

År 2/3: 

Bredsprøjtning  

0,4 l. Quarts  

+ 2,0 l Roundup.  

Efter behov afskærmet  

sprøjtning med 1 l. MCPA /  

2 l. Roundup. 

 

År 4-7: 

Afskærmet sprøjtning 2 gange eller efter behov.  

 

Gødskning: 

Der håndgødes fra nyplantet til og med år 4 med NPK 21-3-6 1 gang om året ca. 

100 kg. p. ha. 

 

År 4-7 stribegødskes der med portaltraktor med 250 kg/ha NPK 21-3-6 (53 kg N) 

2 gange om året. 

 

År 8-9 håndgødes forår med 100 kg/ha NPK 21-3-6 (21 kg N) / og efterår 

bredgødskning 150 kg/ha NPK 21-3-6. (32 kg N) 

 

Skadedyr: 

Der behandles fra forår i april, der sprøjtes hver gang vejret tillader det eller 3-5 

gange pr. år. Der sprøjtes kun med svovl og karate. 

 

Formning: 

Der stabklippes med 18 cm hoved efter 4.vækstår.  

Formklipning med hæksaks i 4. vækst år. Træerne klippes hårdt ind. 

 

Vækstregulering: 

Foretages med topstar. Der behandles med rulle 3-5 gange i vækstsæsonen, eller 

mere hvis behovet er der. Der tilstræbes en topvækst på 30-35 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: Abies Guard, Bayer, Bionutria, 

CompacTree, Egedal Maskinfabrik, HD2412, HedeDanmarks Planteskole, 

Johansens Planteskole, JUTEK, Majlands Planteskole, One2trees, 

Planteskole.dk, Prima Forst, Skærbæk Maskinforretning, Sønderup 

Maskinhandel, Team Service og Vodanet. 

Frokost: Let grill-traktement 

 

 

Mødested
Og udstillere

1

2

3

4



Punkt 1 - ”Det store indgreb” 

4-års kultur, bundklipning og formklipning i marts 2016   

1. generations juletræer.   

Ambrolauri Tlugi 2/1 

 

 

Punkt 2 - ”Salgsklargøring” 

9-års kultur til afdrift i 2016 

2. generations juletræer.  

Gødnings strategi.  

 

 

 

 

 

Punkt 3 - ”Renholdelse” 

2-års kultur  

 

 

 

 

Nåleanalyse og anbefalinger (Nåledrys nr. 94): 

Næringsstof Måling Anbefaling 

N 1,25 % ≥1,4 % 

P 0,12 % 0,14-0,22 

K 0,67 % 0,5-1,00 

S 0,09 % 0,10-0,15 

Ca 0,62 % 0,3-1,0 

Mg 0,056 % 0,06-0,1 

Fe 49 mg/kg 45-200 

Mn 580 mg/kg 50-2500 

Zn 19 mg/kg 20-50 

Cu 2,1 mg/kg 3-12 

B 16 mg/kg 16-32 

 

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 ofte relativ (induceret). 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 

Kaliumtal og gødningsanbefalinger 

Kt 
JB < 4 

Kt 
JB ≥ 4 

Niveau Anbefaling 

< 3 < 4 Meget lavt 

Akut mangel på kalium kan forventes. Det er 

nødvendigt at tilføre store mængder kalium for at 

hæve Kt 

3-5 4-7 Lavt 
Kt bør hæves ved tilførsel af mere kalium end 

træerne forbruger 

5-8 7-10 Middel Der bør tilføres den mængde, som træerne forbruger 

8-12 10-15 Højt 

Der kan tilføres lidt mindre kalium end træerne 

forbruger, hvorved der tæres lidt på jordens indhold 

af kalium 

>12 >15 Meget højt 
Kaliumtallet kan sænkes ved at undlade gødskning 

med kalium. 

 

Magnesiumtal og gødningsanbefalinger 

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 J. Gudmund Hansen 

 

 

 

 

 

 


