
A/B kvalitetsvejledning for nordmannsgranjuletræer

Træer vil efter denne vejledning blive sorteret og inddelt i en  A klasse samt en B-klasse.

Sorteringsvejledning for Klasse A træer:

GENERELLE BETRAGTNINGER OM ET KLASSE A JULETRÆ:
Træet skal altid fremstå som et attraktivt og salgbart produkt, hvor helhedsindtrykket er af 
afgørende betydning. Træet kan være åbent til tæt, hvorved grenvinklerne på grenkransene samt 
antallet af mellemgrene (internodiegrene) kan være afgørende for det samlede helhedsindtryk.
Reparationer af tidligere skader på træet kan accepteres, når de forekommer på en sådan måde, at de 
ikke forstyrrer det positive ved træets helhedsindtryk.

OPMÅLING OG MÆRKNING:
Mærkning:
Træerne skal til enhver tid mærkes med en etiket. For nuværende er der ikke noget entydigt 
autoriseret etiketsystem, men det anbefales at klasse A har en grundfarven som er rød. 

Højden:
Højden på det salgsklare træ måles som afstanden fra savsnittet til det punkt på topskuddet, hvortil 
øverste grenkrans kan nå, når dennes grene bøjes op langs topskuddet.
Højden defineres i en af følgende højdeklasser:

  40-60 cm 100-125 cm 175-200 cm
  60-80 cm 125-150 cm 200-250 cm
80-100 cm 150-175 cm 250- < cm

Stab:
Træet skal have en velafpudset stab, som skal have en længde på mellem 5 og 10 % af træets 
totalhøjde for træer op til 200 cm, og mellem 5 og 15%  af træets totalhøjde for træer over 200 cm.
Afpudsningen skal foretages således at der ikke  forekommer ”klumpfødder” eller efterlades 
grenstumper på stabben.

KVALITET OG SORTERING:
Farven:
Træet skal fremstå med en ensartet grønlig til grøn farve, og må ikke have et generelt gulligt præg, 
bortset fra den nederste halvdel af træet, hvor en mindre farvevariation kan tillades.

Formen:
Træet skal fremstå med et naturligt højde/bredde-forhold, der sikrer, at helhedsindtrykket er 
positivt. Træet må således ikke være bredere end  1,33 gange træets højde. Træets bredde skal 
forstås som et gennemsnit af minimum to breddemålinger på tværs af hinanden i den nederste del af 
træet.



Tætheden:
Træet skal være jævnt etageret opbygget med grenkranse og mellemgrene (internodiegrene) således, 
at stammen ikke fremstår dominerende, dog under hensyntagen til træets normale vækst.

Træer under 150 cm skal have mindst 3-4 grenkranse.
Træer mellem 150 og 175 cm skal have mindst 4 grenkranse
Træer mellem 175 og 200 cm skal have mindst 5 grenkranse
Træer over 200 cm skal have mindst 5 grenkranse

Afstanden mellem grenkransene i den øverste halvdel af træet må ikke variere med mere end 50 % 
mellem to på hinanden følgende grenafstande.

Stammen:
Træet skal have én stamme, og stammen skal sidde midt i træet.

Topskuddet:
Træet skal have et topskud af en rimelig længde. Topskuddet må ikke bestå af en rejst sidegren med 
tydelig bajonetdannelse eller vinkel i forhold til stammeaksen på over 15 grader. Ved træer over 
150 cm skal topskuddet være minimum 25 cm.

Grenvinkel og grenkranse samt symmetri:
Antal grene i grenkransene skal være så tilstrækkelige, at de i samspil med grenvinklen giver træet 
et symmetrisk og tætbygget udseende. Det indebærer, at der i hver grenkrans skal være mindst 4 
enkeltgrene. Grenkranse med 3 alsidigt siddende grene kan dog accepteres såfremt, der er et 
tilstrækkeligt stort antal mellemgrene (internodiegrene) til at kompensere for en sådan 
uregelmæssighed eller at grenvinklen i grenkransene kan kompensere for uregelmæssigheden.

Nåle- og skudsætningen:
Nåle og skud skal være normalt udviklede og må ikke have betydende tegn på luse- og 
insektskader, algebelægninger, frostskader, dyrebid, slidskader eller andre påførte skader. Der kan 
accepteres et ubetydeligt nåletab i mindre områder af træet. 

Sorteringsvejledning for Klasse B træer:

Ethvert brugbart og salgbart træ, som ikke opfylder kriterierne for at kunne klassificeres som et 
klasse A træ.
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