
Erfaring fra USA med 
overproduktion af juletræer 

Dick Moore 

Tidligere formand for den amerikanske juletræsdyrkerforening  

(the National Christmas Tree Association) 



Udbudskurve 

Jo højere pris, der kan opnås 
for et produkt, jo flere 
enheder vil der blive 
produceret. 



Efterspørgselskurve 

Jo lavere prisen er på et 
produkt, jo flere enheder vil der 
kunne sælges.  P2 er lavere end 
P1, og Q2 er højere end Q1. 



Udbud og Efterspørgsel i ligevægt 
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Overudbud af juletræer i USA 

• Vi vidste, at situationen ville opstå, før den opstod 
• Salget af planteskoleplanter steg (2000) tidshorisont 

• Et blik på, hvad der voksede på markerne (8 til 10 års produktionstid) 

• Udbud og efterspørgsel var i balance eller med et lille underudbud-
juletræsbranchen var sund 

• Analogt med en asteroide, der har kurs mod jorden 
• Vi kan se den komme, men vi kan ikke gøre noget ved det 

 



Overudbud af 
små træer 

Juletræsbranchen 



Hvad var så den første effekt i branchen, da 
de ekstra træer kom på markedet? 

• Forhandlingsstyrken overgik til køberne (grossisterne). Dette kaldes "købers 
marked" 

• Juletræsdyrkere med en fast kundekreds (købere) klarede sig til at begynde 
med godt  

• Træernes kvalitet steg 
• Primatræer blev solgt til prisen for standardtræer 
• Lav efterspørgsel efter uklassificerede træer 

• Vedvarende prispres i nedadgående retning 
• Usolgte træer blev bevaret endnu et år i håb om et mere gunstigt marked 

fremover 
• De bevarede træer gror sig større 
• Det er forbundet med højere omkostninger at pleje større træer 



Effekter i de efterfølgende år 

• De bevarede træer bidrager til et endnu større overudbud 

• Nye træer bidrager til at skabe overudbud 

• Velkapitaliserede virksomheder blev udfordret 

• Bankerne "trak stikket" til de kraftigst belånte ejendomme 

• I takt med at overudbuddet af træer steg, faldt tilplantningen med 
nye træer (presset økonomi) 

• Planteskoler destruerede millioner af træer 

 



Hvad var så effekten i branchen (grossisterne)? 

• Grossisterne (mellemmændene) blev ikke så hårdt ramt (købers marked) 
• Hvad enten de købte træer fra små eller store dyrkere, kunne grossisterne diktere 

pris og betingelser 

• Solgt til detailkæder/butikker uden eller med kun ringe rabat 

• For de fleste af grossisternes vedkommende steg deres avance 

• Grossisterne arbejder hårdt på at bevare deres kunder og undgå at blive 
”overhalet indenom” 
• Juletræsdyrkerne udsendte prislister til alle (forhandlere) 

• For mange juletræsdyrkere kræver det at være grossist en anden type kompetencer 

• Som eksempel kan nævnes en grossist, som købte træer for USD 3.00 (≈ 21 
kr.) og solgte dem til en detailhandler for USD 14.00 (≈ 98 kr.) 



Hvad var så effekten i branchen (større producenter)? 

• De største dyrkere forsøgte at gå uden om grossisterne og sælge deres træer 
direkte til detailkæderne 
• Krævede en anden type kompetencer  
• Mange små kunder kræver delleverancer af små mængder 
• Behov for at indkøbe træer/partier, som de ikke har (størrelser og arter) 

• Træer blev bevaret på roden fra år til år i håb om, at efterspørgslen vil stige  

• Større omkostninger til at pleje større træer 

• Økonomisk pres og kamp for at bevare solvens 

• En dyrker solgte sine træer for USD 3.00 (≈ 21 kr.), høstomkostningen og fik en 
fortjeneste på USD 1.00 (≈ 7 kr.)  

• Træer blev skrottet og brændt 

• Juletræsbedrifter blev solgt og omdannet til vingårde eller nøddefarme 
 

 



Hvad var effekten i branchen (detailhandlerne)? 

• Kunne forhandle meget effektivt med leverandørerne og opnå 
prisnedslag 
• Pris 

• Levering 

• Sortering og størrelse 

• Kunne lodde stemningen/salgsmulighederne med et til to læs 
• Kvalitet 

• Service 

• Bekymring for de langsigtede forretningsrelationer, når 
overudbudssituationen ville ophøre 



Effekter, da udbud og efterspørgsel begyndte 
at nærme sig balancepunktet 

• Til at begynde med oplevede vi et underskud af små træer 
• Færre tilplantninger - træerne var der ikke 
• Mindre træer, som skulle have været bevaret og groet sig større, blev høstet og 

skabte derved et underskud af små og mellemstore træer 
• Da udbuddet af store træer faldt som følge af skrotning, aftog udbuddet for alle 

træer 
• Priserne nåede omsider bunden og er nu for opadgående (forhandlingsstyrken er nu 

ved at overgå til sælgeren) 

• Priserne er tilbage på niveau med priserne før overproduktionen 

• Færre juletræsdyrkere (eksempel i Oregon) 
• 19 større dyrkere (høstede mere end 100.000 træer) før overskudsproduktionen, der 

er 11 tilbage nu - nogle er ikke længere i branchen og andre bedrifter er blevet solgt 



Kommentarer til overproduktionen 

• Overproduktionen stod på i 8 år (2007-2015) 

• Da overudbuddet var på sit højeste, blev der udbudt 15-30 % flere træer 
end normalt 

• Engrospriserne faldt 30 % 

• Priserne ved salg til mindre detailhandlere var 15 % lavere 

• Større indkøbere kunne opnå lave priser fra store producenter ved at 
”bearbejde” disses pris op mod lavpris-grossisternes pris 

• Effekten af de lavere priser i kombination med en tidlig 
markedsføringsindsats fik efterspørgslen til at stige 2-3 % 

• Juletræsbedrifter og planteskoler forlod branchen 



Nuværende situation 

• I staterne ved den nordvestlige Stillehavskyst (Oregon og Washington) 
• Mange juletræsbedrifter er blevet omdannet til 

• Blåbærproduktion 

• Vingårde 

• Hasselnødproduktion 

• Forhandlingsstyrken overgik hurtigt til sælger (underskud af træer) 
• Priserne er tilbage på niveau med priserne før overproduktionen 

• Priserne steg USD 5.00 (≈ 35 kr.) alene sidste år 

• I år er priserne steget med USD 5.00 (≈ 35 kr.) eller mere 



Ingen nem løsning på overproduktion 

• Fokus på omkostningsminimering og -styring 

• Styring af udbuddet, hvor det er muligt 
• Samarbejde om salg 
• Produktionskvoter 

• Anerkende overudbuddet på et tidligt stadie 
• Undgå at bevare større træer, hvilket er omkostningstungt 
• Kunderne ønsker ikke et træ med en kæmpe ”fodpose” 
• Det er nemmere at fjerne et lille træ fremfor et stort træ 

• Du skal planlægge tidspunktet for nytilplantning, så træerne er klar til 
fældning, når der igen opstår en underskudssituation (om 5 til 8 år)  


