Den pragtfulde udsigt fra Topkær mod Århus. Foto Jan Jürgensen.
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– salg til eksport og hjemmesalg i Julestuen Topkær

Bente Hedevang
Anders Bjerregaard

På et højt og flot beliggende areal ved Kasted cirka otte kilometer nordvest for Århus Centrum ligger
juletræsejendommen Topkær, som er ejet af Bente Hedevang og Anders Bjerregaard. På ejendommen
har Bente og Anders sammen med deres fire børn oparbejdet en produktion af juletræer og klippegrønt
af diverse arter samt et stort hjemmesalg fra Julestuen Topkær, som ikke bare er kendt i Århus, men
også i et større geografisk område.
Af Jan Jürgensen,
- redigeret og suppleret af Lars Bo Pedersen

købes, og at man skal hygge sig sammen med bål og æbleskiver
både indendørs og udendørs på de velholdte og attraktive arealer hos familien Bjerregaard.

Kommer du til Bente og Anders ved juletid har du let ved at finde
vej. Lysene tændes på det store juletræ, og den otte meter høje
julemand pustes op, så den kan ses på stor afstand. Så er signalet givet i Århus til, at det er juletid, at juletræet og grøntet skal

Bente og Anders' ejendom ligger centralt ved Skejby med naboejendomme som kursusejendommen Koldkærgård og AGRO
FOOD PARK. Den højtbeliggende ejendom har udsigt mod alle
fire verdenshjørner, og kan ses vidt omkring. Motorveje og
motortrafikveje nord/syd og øst/vest for ejendommen sørger

Nåledrys 95 | Forår 2016

11

Familien på Topkær: Bente, Sara, Anders, Charlotte, Rikke og Lasse.

for en helt unik beliggenhed for indbyggerne i det nordlige
Århus, og bor man i Hinnerup, Hadsten, Silkeborg eller Randers,
og har lyst til at nyde julestuens mange tilbud, er der kun 15-25
minutters kørsel.

Fra hobbyavl til stor producent
Anders og Bente har fire børn; Lasse, Rikke, Charlotte og Sara,
som lige fra barnsben har været en del af produktionen og salget af træerne. De er blevet store nu, og flere er fløjet fra reden,
men det hindrer dem ikke i at give en hånd med, når travlheden
melder sig.

Så er der signaleret jul i Århus. Den store julemand er pustet op, så nu
skal der købes juletræ og grønt og hygges med bål og æbleskiver hos
familien Bjerregaard. Foto: Lars Bo Pedersen.

Bente og Anders laver selv troldhassel og gul cypres til hjemmesalget.
Foto Jan Jürgensen.

12

Nåledrys 95 | Forår 2016

Hele familien har altid mere eller mindre deltaget i produktionen
og salget af juletræer, som efterhånden har vokset sig så stor, at
det er blevet en fuldtidsbeskæftigelse for både Bente og Anders.
Det hele startede tilbage i 1982, hvor Anders på hobbyplan
satte de første 3.000 nordmannsgranplanter i jorden. Tidligere
arbejdede Anders som revisor og Bente som køkkenleder, men
forkærligheden for træerne satte sig hurtigt igennem, og i 1986
købte Anders og Bente ejendommen på Topkær på knapt tre
hektar, som blev suppleret med flere forpagtede arealer i omegnen. I 1992 var man klar med salget af de første træer. I 1995
blev produktionen yderligere forøget gennem tilkøb af knap syv
hektar. Det blev startskuddet til, at Anders gik på fuld tid som
juletræsproducent. Salget af træer og pyntegrønt direkte fra
ejendommen voksede støt, og i 2002 blev det Bentes tur til at
slutte med sit faste job. I dag har Bente og Anders 42 hektar
juletræer, hvoraf 32 hektar er forpagtet blandt andet ved Søften.
Heraf har de fem hektar klippegrønt fordelt med en hektar nobilis og fire hektar med nordmannsgran. Af den årlige produktion på små 20.000 træer sælges der en betydelig andel (5.000
træer) ved hjemmesalg på ejendommen. Der klippes små 25
tons grønt, hvor hovedparten sælges til kirker; resten sælges fra
julestuen. Anders og Bente producerer også en smule troldhassel, buksbom, fladpil, kristtjørn, cypres, hønseben og rød kornel
primært med hjemmesalg for øje i Julestuen Topkær.
Har man sagt Bente og Anders Bjerregaard, så falder tanken
naturligt hen på deres pragtfulde julestue. Fra 1995 til 2009
var julestuen placeret i et stort drivhus på 90 m2 . I takt med at
hjemmesalget voksede, blev kravet til større arealer også øget.
I 2010 fik Bente og Anders deres ønske opfyldt. Anders byggede
selv et bjælkehus, som nu danner rammen om den nye julestue
på 180 m2 med både depotrum og toiletfaciliteter.

Velkommen til Topkærs julestue en tidlig formiddag medio december. Det er en attraktion at købe juletræ hos Bente og Anders. De to sidste weekender op til jul skal man trække billet for at komme op af vejen! Foto: Lars Bo Pedersen.

Velkommen til Julestuen Topkær
Sådan lyder overskriften på den veldisponerede hjemmeside og
sådan føler man også, når man besøger Julestuen i det virkelige
liv. På hjemmesiden pirrer nysgerrigheden hurtigt en og man
finder naturligt vej til ”udforsk julestuen”, som åbner op for et
sandt eldorado af aktiviteter, som julestuen byder på i november
og december op til jul. På hjemmesiden får man styr på det hele
ved at klikke på et interaktivt kort, hvor man ved hjælp af få klik
automatisk føres hen til de mange forskellige aktiviteter, som
kan opleves især i adventsweekenderne op til jul.
Det drejer sig naturligvis om salg af juletræer og klippegrønt,
men der sælges også smagfuldt julepynt til træet og hjemmet,

herunder kranse, dekorationer, kugler, julelys, fade, krukker, gaver og juleslik. Er man ikke til køb af et fældet juletræ, så er det
også let at komme hjem med et fæld-selv træ, for Julestuen ligger midt i Bente og Anders egne produktionsarealer på ti hektar ved ejendommen, som primært drives med hjemmesalg for
øje. Her fortæller Anders, ”at dette areal drives som løbende
indplantning, hvor de ringeste træer tages ud til eksport. I den
løbende indplantning undgår vi at placere de nye planter hvor
de gamle stod ved altid at plante 20 til 30 cm vest for den gamle
stub”. Anders fortæller videre, at han tidligere lavede planter
selv, men at han nu er gået over til at købe alle planter, og tydeligt imponeret fremviser Anders sin produktion af flotte potteplanter baseret på 2/2-planter fra Majland.

Bente og Anders har købt 2/2-planter hos Majland, og efter et par sæsoners vækst kan disse pragteksemplarer sælges i julestuen. Fotos Jan Jürgensen.
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Der er gode vandrestier rundt på hele Topkær. Her en sti som fører til bålhuset, som ligger lidt skjult i den løbende indplantning. I Bålhuset er der
bål, hvor børnene kan riste skumfiduser og lave popcorn. Foto: Lars Bo Pedersen.

Der er sikkert mange børnefamilier, der hurtigt finder sig et
juletræ og får det slæbt ned til bilerne på de mange parkeringspladser tæt ved. For der venter gløgg, æbleskiver, brændte
mandler og bolsjer i Den gamle stald, og en tur op til den store
oppustelige julemand er altid spændende, ligesom en længere
juletur i plantagen eller til togstationen og halmhulens nisser.
Børnene kan også lave popcorn og skumfiduser over bål. Far
og mor kan måske spæde op med den nye juleøl ”GranToppen”
lavet af et lokalt bryggeri med smag af gran, som er plukket
på Topkær.

Børnene er med i butikken!

Masser af besøgende
Der er et væld af besøgende i julestuen op til jul med fyldte
parkeringspladser i advents-weekenderne. Anders har en tommelfingerregel. Ligger juleaften på en onsdag, så er de sidste to
weekender op til jul lige travle, men ligger juleaften på en torsdag, så er der mest travlt den sidste weekend. I 2015 lå juleaften
en torsdag, så der blev særdeles travlt den sidste weekend.

ApS

ØSTERVANG
★ Netmaskine
★ Hegnsudruller
★ Plantemaskine: 1- 2- eller
3-rækkes
★ Pallegafler
★ 8 m. transportvogn med
hydraliske slidsker
★ Spidser
★ Enarmet sprøjte

ASM ØSTERVANG giver dig en bred
vifte af muligheder at vælge imellem, indenfor skovbrug, til konkurrencedygtige
priser. Du er naturligvis velkommen til at
kontakte os, for yderligere oplysning eller
for at få tilsendt prospekt.

★ Hydraulisk pælehammer
★ Hydraulisk pælebor
★ Stærk 1-rækket plantemaskine til plantning i
gamle juletræskulturer
– fås nu også som 2, 3 og
4-rækket med hydraulisk
justerbar rækkeafstand
NYHED: Stor palle-pakker

ASM ØSTERVANG · www.asm-ostervang.dk
Tlf. 9856 5250 · asm@asm-ostervang.dk · Terndrupvej 28 · Astrup · 9510 Arden
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Naturligvis har julestuen flest besøgende i julemåneden, og i løbet af sæsonen skønnes her at komme mellem 12.000 og 14.000
gæster. Når der er mest travlt, er der 14 ansatte til at holde styr
på det hele lige fra salg af træer og klippegrønt, netning og
læsning i bilerne, til salg af julepynt og adventskranse samt til
tilberedning af mad og drikkelse, børneleg og rundvisning. Og
servicen er høj med masser af smil til. Det er det, der skal til, er
Bente og Anders enige om, for at det bliver en oplevelse, som
familierne igen og igen prioriterer.

Bente fortæller, at deres fire børn nu er mellem 20 og 30 år.
”De er gennem tiden lige så stille blevet en del af hjælpen og
har haft indflydelse på hjemmesalget. De har fra de var helt
små været med til at handle ind til butikken, hvor vi bare tog
hen et enkelt sted. Nu er det mere krævende med indkøb i 10-15
messer og i showroom”. Bente pointerer videre, at i takt med at
deres børn er blevet ældre, har de hver især fået ansvar for et
område. Deres ældste pige har fra sin bopæl i København nu
styr på Juletuens facebookprofil, mens de to midterste piger
ekspederer i julestuen og serverer i Den gamle stald. ”Lasse,
vores yngste”, fortæller Bente videre, ”har altid slæbt rundt på
træerne, også da han var helt lille og ikke rigtigt kunne magte
det, men hvor han alligevel synes, han var uundværlig. Nu er
de store”, siger Bente, ”så vi ved ikke rigtigt, hvor vi har dem”
– faktisk samtidig med, at Lasse lidt uventet kommer ind gennem døren fra et længere ophold på Zanzibar. Knus og kram
var der selvfølgelig meget af, men Lasse nåede lige at sige, at
han godt kunne tænke sig som næste mål at mønstre Skoleskibet Danmark, som går til de Olympiske lege i Rio i år. Så må
juletræerne jo overlades til mor og far.

Julestuen året rundt
Gennem hele året samler Bente ind i naturen til julestuen. I
februar meldes det første showroom klar, så her indkøbes de

Bente viser den nye øl, GranToppen, frem til en kunde. Det er en krydret
ale med gransskud af sitkagran og rødgran. Foto: Topkær.

første varer til julestuen, men det helt store indkøb foretages i
august på Formlandmessen i Herning http://www.formland.dk/
med omkring 600 udstillende leverandører i interiør- og designbranchen. Bagefter skal der bruges megen tid på at pakke varer
ud, prismærke dem og stille dem på plads, så alt er på plads til
at julestuen åbner midt i november. Bente understreger, at det
er en meget travl tid, hvor der holdes åbent i de fire adventsweekender i både bålhuset og Den gamle stald med salg af
æbleskiver, gløgg, brændte mandler og bolsjer med mere.

Team Service
Team
Service
- forhandler
af alt, hvad

- du
forhandler
aftil
alt,
skal bruge
athvad
pleje og
du
skal bruge
tiljuletræer
at pleje og
oparbejde
dine
oparbejde dine juletræer

Egholm 2150 er en universalmaskine
og en særdeles
løsning til
Egholm
2150 er fleksibel
en universalmaskine
vedligeholdelse
af
udendørsarealer.
og en særdeles fleksibel løsning til

vedligeholdelse af udendørsarealer.
Vi har udviklet et væld af udstyr til
Egholm 2150, som effektiviserer
Vipasning
har udviklet
et væld af udstyr til
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pasning og oparbejdning af juletræer.

• Afskærmet frontsprøjte
• Bomsprøjte
•• Afskærmet
frontsprøjte
Sideafskærmning
•• Bomsprøjte
Gødningsudlægger
•• Sideafskærmning
Stålinddækning til bund
•• Gødningsudlægger
Hydraulisk baglift
•• Stålinddækning
til bund
Stabklipper
•• Hydraulisk
baglift
Fældeklo og meget mere

Det er trængsel for at få et juletræ og en oplevelse i adventsweekenderne
op mod jul på Topkær. Foto: Topkær.

• Stabklipper
• Fældeklo og meget mere

T eam - S erv ice
Tlf. 4038 8054 – Niels Nyholm
eam
ice
Tlf. 4010
7387 -– Jenserv
Krogh Andersen

T

www.team-service.dk

Efter kyndig vejledning siges der pænt farvel og tak og på gensyn til
næste år. Den gode service og de mange aktiviteter får kunderne til at
vende tilbage år efter år. Foto: Lars Bo Pedersen.

Tlf. 4038 8054
Tlf. 4010 7387

www.team-service.dk

S

● mail@team-service.dk
– Niels Nyholm

– Jens Krogh Andersen
● mail@team-service.dk
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Du nøjes ikke bare med et købe et juletræ eller lidt grønt i julestuen på Topkær. Det er let at blive fristet til også at få et lille træ med til haven og
noget pynt til træet eller til stuen. Der er meget at vælge imellem, og det er indbydende sat op. Fotos: Lars Bo Pedersen.

Med på beatet!
Det ligger i blodet på Anders. Det er nødvendigt at være med
helt fremme. Så når man ringer til Anders og spørger til, om
han vil være i et projekt omkring afprøvning af nye gødningsprodukter eller sprøjtemidler eller være vært på en markvandring, så er svaret altid ja. Anders har været med til afprøve
adskillige produkter i forbindelse med røde nåle, sprøjtemidlet
Valdor (nu med nyt navn: Ronstar Expert), og eksperimenterer
desuden selv med flere produkter (for eksempel Terpal) for at
optimere væksten eller for at komme de røde nåle og de bare
skuldre til livs – for det er også noget, han kæmper med. Og vi
har da også en aftale til sommer om i fællesskab at blive lidt
klogere på sprøjtningen med bittersalt.

Bente og Anders har specialiseret sig i produktion af store træer. Langt
de fleste træer formreguleres med omhu. Inden formregulering sætter
ind udvælges der også træer til produktion af naturtræer, som også
forespørges i hjemmesalget. Foto Jan Jürgensen.
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Produktionsmål og pleje
”Det er vores mål at lave store træer på 175-300 cm samt et forholdsvist stort antal træer på 250-300 cm. De skal være af god kvalitet, fordi det er der, at fremtiden ligger, - og så skal det være så
miljøvenligt som muligt med anvendelse af få ukrudtsmidler og optimal bekæmpelse af skadedyr på de rigtige tidspunkter”, pointerer
Anders. Også derfor er vi GLOBALG.A.P-certificeret via en gruppecertificering, hvor vi blev hjulet af Lis Sørensen fra Introcert. Anders
fortæller også, at de kun laver træer under 175 cm, hvis det er nødvendigt på grund af udtynding, eller hvis toppen bliver for lang.
Ovennævnte strategi indebærer, at der i dag GPS-plantes med
en stor afstand på 1,25*1,25 m. Anders anfører, at han især anvender 2/2-planter Ambrolauri Tlugi plantet om efteråret. Hvor
driftsformen ikke er løbende indplantning forberedes, plantningen gennem grenknusning og grubning.

Den vigtige formklipning og vækstregulering
Stabklipningen foretages manuelt i det 3. eller 4. år alt efter kulturernes udvikling, mens formklipningen og vækstreguleringen
starter i det 4. eller 5. år. Anders fortæller: ”Inden formklipningen
igangsættes, vælges der mellem 5-8 % træer ud til naturtræer. Det
er en vanskelig udvælgelse, da udviklingen af disse trætyper ofte
er svær at forudse, men at det er vigtigt at have disse træer, da der
sælges mellem 700 og 1000 naturtræer på Topkær”.
Anders understreger endvidere, hvor ufattelig vigtig formningen
er, når der satses på kvalitetstræer, og pointerer videre, at der
også gøres meget ud af finpudsningen (lige fra år 6 eller 7, hvor
salget starter) i løbet af foråret og i sommeren efter knibningen,
blandt andet med klip på oversete spidser. I august afsættes der
altid tid til opretning af grene på de salgsklare træer.
På vækstreguleringssiden har Anders til trods for den betydelige variation årene imellem nået den konklusion, at Topstar

t
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Skov

Danmarks største udvalg af godkendt,
påkrævet beklædning til motorsavsbrug.

Sætpris fra 949,- kr
(model standard gummistøvler, overall og hjelmsæt )
til 4.000,- kr (goretex airstream læderstøvler og
stretch-air kevlar extreme bukser, hjelmsæt efter ønske).
Priser excl. moms. Lagerføres i størrelse 46 - 58 /
41 - 47, nogle læderstøvler str. 37 - 51

Dansk Skovkontor A/S . Tlf. 57 83 01 10
www.dansk-skovkontor.dk

med to til tre behandlinger virker bedst for ham. ”Vi har som
mange andre specielt i 2014 haft mange for lange toppe”, siger
Anders. Det store arbejde, der lægges i at producere træer af høj
kvalitet suppleres af brug af fuglepinde på alle træer på arealerne ved Topkær. Alle træer over 125 cm får en pind, og store
træer får tre pinde. På de øvrige arealer flyttes pindene rundt
fra mærkede træer til træer uden mærker.

Skadedyr og renholdelse
Skadedyr i form af ædelgranlus og galmider er ikke det store
problem. De bekæmpes efter behov i løbet af sæsonen med
rigelige vandmængder og med de midler, der er tilgængelige på
markedet.

Der var mødt mange mennesker op til markvandringen i Søften, som spidsede ører, når Anders og Jan fortalte om form- og vækstregulering.
Anders havde et intenst samarbejde med Jan gennem 25 år. Foto: Lars Bo Pedersen.
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Gødskning
Anders får foretaget den første gødskning lige efter plantning.
Den foregår ved håndgødskning til og med det 3. vækstår, som
afløses af gødskning med ATV fra år fire til år syv, hvorefter de
tilbageblevne træer efter de første udtag til afdrift i år ti igen
gødskes med hånden for at spare gødning og målrette denne
til træerne.
I salgsåret gødskes der op til 100 kg N/ha/år. Gødningen deles
fra år fem med cirka 60 % i foråret og 40 procent som farvegødskning om efteråret. Der anvendes både NP- og NPK-gødninger samt svovlsur ammoniak, der hvor Rt ikke er optimal.
Anders fortæller, at på grund af forekomsten af bare skuldre
har han udskiftet den traditionelle gødning NPK 14-3-15 med
NP 20-8 for at mindske doseringen med kalium. I sådanne
kulturer, suppleres der med kisserit i mængder mellem 25 og
50 kg mg/ha. Endvidere supplerer Anders med, at han også
anvender mangan (mangansulfat) som bladgødskning hen
over sommeren for at bedre farven på træerne. Til støtte for
gødskningen udtages der jævnligt jordprøver.
Det hele foregår professionelt – også når Anders skal flytte træerne.
Foto: Topkær.

Renholdelsen i kulturerne foretages i dag fra plantningsåret
med bomsprøjte til træerne bundklippes, hvor der navnlig
sprøjtes med Roundup og Ronstar. Derefter sprøjtes afskærmet
med ATV frem til afdrift primært med MCPA og Roundup. Der
pletsprøjtes i hele omdriften med Boxer og Matrigon.

Brug den blå maskine

– skån dit helbred og bevar dit humør!
● Sparer dig for at stå på hovedet under arbejdet.
● Sparer dine lunger for en masse udstødningsgas.
● Du kan ikke komme til skade ved fældeprocessen.
● Klipper træer op til 15 cm Ø afhængig af frostgrader.
● Robust og driftssikker – arbejder ved hydraulik.
● Snild og handy – nem at komme rundt med.
● Kræver ikke besværligt sikkerhedstøj.
● Med hydraulisk træk på hjulene.
● Minimale omkostninger til drift og vedligeholdelse.
● Klipper helt ved jorden – kniven tåler jord og sten. Skal ikke files.
● 4-takts Honda motor 5,5 hk – ren udstødning og god lyddæmpning.
● Glade brugere fælder nu årligt ca. 12 millioner træer med vore maskiner.
● Miljøet spares nu årligt for ca. 1 tons savkædeolie pr. høstdag.
● Let at bruge – fælder op til 400 træer i timen ved normalt tempo.
● Ring for yderligere info.

NYHED

Fremstilling og salg:

ApS

Ørstedsvej 26 - DK6760 Ribe
www.compactree.dk - mail@compactree.dk - Tlf. +45 - 70 70 10 65
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Høst, afsætning og opmærkning
Anders foretager selv opmærkning af alle eksporttræer. ”Det er
meget vigtigt, at der tages ud på den helt rigtige måde, da det
er uhyre afgørende at gemme de rigtige typer,” siger Anders.
”Specielt gode B-træer med et godt stativ kan tjene gode penge,
når de får plads og tid”.
Udover det store hjemmesalg afsættes træerne til grossist Ib
Jacobsen. Skovningen starter cirka 6. – 10. november og foretages
med fældemaskiner, hvorefter træer ligger til afdampning i tre
dage. ”Fældning, udslæbning og netning foretager vi selv, mens
palletering foretages af entreprenør”, fortæller Anders.

Maskinpark
Til driften er der investeret i en Fendt 309, Honda ATV 420 fra
Horsens Maskiner, Dragone 3000 liter trailer tågesprøjte og
Dragone 240cm slagleklipper fra Skærbæk Maskinforretning,
12m ensidig bomsprøjte fra ASM Østervang, fældemaskiner
fra Jørgen Jensen (nu Compac Tree), Super Pak netmaskine,
Honda ATV 680 samt diverse mindre ryksprøjter.

Afslutning
Anders er meget bevidst om sin prioritering af store kvalitetstræer.
Der skal satses på kvalitetstræer, for i et trængt marked er det den
eneste måde, vi kan skille os ud fra vore kolleger syd for grænsen,
mener Anders. Store træer har Anders også valgt at lægge vægt
på, for som han siger, ”det er en nicheproduktion, som de store
spillere ikke rigtigt går ind i, og fordi vore kolleger i blandt andet
Tyskland og Polen ikke tør gå ind i på grund risiko for forårsfrost”.
Ingen tvivl om, at Bente og Anders brænder for branchen –
Bente med udgangspunkt i sit stærke engagement i detailsalget og Anders især i den bagvedliggende produktion. Men deres
indsats bærer præg af en helhed. De har gennem en målrettet
indsats fået etableret en velplejet virksomhed i balance, hvor
der samtidigt har været rum for at involvere børnene. Og mon
ikke det går fint i fremtiden, selvom Lasse måske igen er på
langfart og hans tre søstre ikke altid er lige tæt på…. ■

