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Kidbæk Juletræer og Pyntegrønt 
Ligger i Tvis 3-4 km syd for Holstebro. Bedriften består af to ejendomme, 
Kidbæk og Stentoft, som blev erhvervet i 2000 med i alt knap 90 ha, (ca. 20 ha 
skov og eng. Resten var agerjord med græs, majs og ca. 6 ha med 
nordmannsgran og rødgran). 
  
Jørn er uddannet landmand og agronom og Lene er cand. merc. i afsætning. Vi 
havde begge et +40 timers job, der sammen med en datter og 2 drenge – 
tvillinger – allerede optog det meste af døgnet. På trods heraf begyndte vi i 
2003 at tilplante med nordmannsgran, samt lidt til pyntegrønt. I dag er stort set 
alt, der egner sig, tilplantet med nordmannsgran. 
  
I 2009 blev Jacob ansat og i 2015 stoppede jeg med mit andet job. I høsten 
bliver vi godt hjulpet af en 4-5 trofaste medhjælpere, samt ikke mindst Karsten, 
der også hjælper ved øvrige ”højtider”.   
  
Udover de ca. 40 ha med juletræer herhjemme har vi de seneste år lavet 
forskellige aftaler med mindre producenter om pasning og køb af træer og 
pyntegrønt. Noget er målrettet juletræer og er med i GlobalG.A.P.-
certificeringen, mens andet primært er rettet mod klip af pyntegrønt til kirker. 
Eksempelvis klipper vi kun Nobilis og Omorika udenfor ejendommen. 
  
Kidbæk og Stentoft ligger i vandindvindingsområdet for Holstebro og har som 
den eneste ejendom i oplandet til Nissum Fjord to vandløb med ”en samlet høj 
økologisk tilstand”. Måske er det årsagen til, at der i åen sidste år blev taget en 
laks på 102 cm og flere havørreder? I øvrigt giver ådalene og engene omkring 
ejendommen fri adgang for vildtet – især råvildt, hvis smag for nordmannsgran 
er steget i takt med tilplantningen. Vi nyder dyrelivet, bl.a. det store 
hornuglepar, grønspætterne og grævlingerne og skyder lidt af råvildtet. 
  
Blæst og frost er to andre væsentlige faktorer, som vi har måttet lære at leve 
med. Vestenvinden slider og kan være salt, østenvinden udtørrer og kan skubbe 
frost ind i markerne om foråret. 
  
Juletræsproduktionen er forsøgt tilrettelagt efter alle disse hensyn, dvs. vi 
tilstræber, at den er: 
- Miljøskånsom: Det eneste ukrudtsmiddel er Roundup Bio, samt lidt MCPA. 
- Vildtvenlig: Selv om alle marker er hegnede, så er mange under 1 ha og den 
største er på godt 2 ha. 
- Afskærmet: Strategisk placerede skovhjørner og utallige læbælter. 
- Frostsikret: Omhyggeligt valg af marker og plantemateriale (herunder de 
rigtige provenienser) og naturligvis masser af læbælter. 
 



Drift og afsætning 
Vi producerer kun nordmannsgran. Er der brug for rødgran købes disse af en 
kollega. Ejendommen har en komplet maskinpark - vi klarer således alle 
opgaver selv - bortset maskinskovning og flishugning. I mindre omfang løses 
enkeltopgaver udenfor bedriften, men vi prioriterer at lave aftaler, der omfatter 
alle dele af produktionen. 
  
Kulturstart  
Forårsplantning tidligst muligt. Rækkeafstand 120 cm / planteafstand 110 cm. 
Planter: 2/1s (2/2 i spor) af dansk proveniens samt Apsheronsk efter behov.  
Forfrugt agerjord: Stennedlægger og cementtromle. 
Forfrugt juletræer (1. kultur): Knusning til jordoverflade. 
Forfrugt juletræer (2. kultur): Knusning, rodfræsning og  2 x cementtromle. 
6-8 tons magnesiumkalk og 30-40 tons kvæggylle/ha. 
Ca. 100-150 kg/ha 21-3-10 umiddelbart efter plantning og ultimo august. 
  
Gødskning 
Med hånd til og med år 3 med NPK 21-3-10 (2 x 100-200 kg/ha/år). 
Med udlægger fra år 4 til afdrift med NPK 21-3-10 (2 x 200-400 kg/ha/år). 
Gødningen udbringes ultimo april til ultimo maj og ultimo august til medio 
september. Der gives altid tidligst til de yngste kulturer.  
Ca. år 4 udlægges Kiserit 300 kg/ha. Ekstra Kiserit sjældent og kun efter behov. 
  
Renholdelse 
År 1,2 og evt. 3: Bredsprøjtning med Roundup Bio - maj 1,5 liter/ha, ultimo juni 
0,4 liter/ha og oktober 2 liter/ha. 
År 4 til afdrift: Afskærmet sprøjtning med Roundup Bio. MCPA er med i sprøjten, 
men bruges sjældent. Maj 1,5 liter/ha, september 1,5 liter/ha (år 8, 9 og 10 
erstattes efterårssprøjtningen evt. med buskrydning). 
Forbrug 2016: 135,22 liter Roundup Bio og 1,33 liter MCPA. 
  
Skadedyr 
Der sprøjtes med Mospilan, evt. Karate efter behov. 
Forbrug 2016: 1,46 kg Mospilan. 
 
Formning 
Målsætning på Kidbæk: At producere slanke træer på min. 2 meter til det 
skandinaviske marked og en mindre del større end 3 meter. 
Målsætning på andre produktionssteder: At producere primært naturgroede 
træer under 2 meter til det danske marked, naturgroede træer over 2 meter til 
det sydtyske marked og klippegrønt. 



Fortsat for forrige side 
Stabklipning to gange (år 4 og 5 som regel). 
Topregulering efter 4. vækstsæson til og  
med salgsåret med tang og 1-2 gange  
Terpal. 
Indklipning/formning/knibning, primært  
efter 6. vækstsæson og herefter løbende  
frem til salg. 
  
Afsætning juletræer 2016 
Mængde: 19.192 stk.  
3.100 IV-sort. og 1.000 III-sort.  
Resten 2/3ere eller bedre).  
Der blev ryddet op / meget få træer stod  
tilbage, som burde have været solgt. 
Pris: Kunne have været noget bedre….! 
I gennemsnit 81,60 kr./træ reddet af,  
at ca. 20 % sælges direkte til stadehandlere.  
Den øvrige del sælges gennem Skovdyrkerne  
og Green Product. 
 
Afsætning klippegrønt 2016 
Mængde: 41,2 tons.  
4,7 tons til eksport, 11,2 tons til videresalg til kirkegårde, 25,3 tons direkte til 
kirkegårde). 
Der blev ikke klippet i bund, men varen hænger fint indtil efteråret. 
Pris: Stabil og ikke så ringe…. 
I gennemsnit 8,20 kr./kg for det hele. 
  
Hjælp til administration og drift 
Mark Online. 
Planteavlskonsulent Bent Hedegaard, SAGRO. 
Skovfoged Bo Simonsen og skovfoged Johan Stubkjær, Skovdyrkerne. 
Erfa-gruppen Vestjylland, Danske Juletræer - træer & grønt. 
 
Program og kort over ejendommen 

1. Parkering 
2. Mødested 
• Udstillere 
• Demonstration 
• Frokost 

 

3. Formiddagens vandring 
• Kulturanlæg 
• Proveniens 
• Algebekæmpelse 
• Formning  
• Gødskning 

4. Eftermiddagens vandring 
• Proveniens 
• Vildtskader/afværgning 
• Algebekæmpelse 
• Nobilisjuletræer 
• ConShape 
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Demonstration af planter, maskiner og tilbehør 
Abies Guard, Bayer, BioNutria, CompacTree, Egedal Maskinfabrik,Fausol, 
HD2412, HedeDanmarks Planteskole, Himmerlands.com, Johansens 
Planteskole, JUTEK, Majlands Planteskole, One2trees, Schauer Danmark, 
Skærbæk Maskinforretning, Sønderup Maskinhandel, Team Service, 
Treepacker. 



Jordbundsanalyser 
Rt Pt Kt Mgt 

5,5-6,5 2,0 -4,0 7,0 - 10,0 4,0 - 8,0 

1 enhed modsvarer ca. 7 tons 25 kg 25 kg 25 kg 

2 6,3 4,5 2,1 3,5 

3 6,3 3,1 2,8 3,0 

4 6,3 3,0 3,1 4,0 

5 5,6 4,0 4,0 7,1 

6 5,8 4,0 2,5 2,6 

7 6,1 3,2 2,7 3,7 

8.1 5,4 4,3 4,6 4,9 

9 5,3 4,3 2,3 3,5 

10.0 5,4 4,4 12 6,1 

10.1 5,3 3,6 12 9,0 

10.2 4,9 4,1 8,7 4,1 

13.1 5,2 4,5 14 5,3 

13.3 5,8 5,4 19 4,5 

15.0 NOB 5,4 4,2 3,0 3,1 

16.0 5,4 4,3 17 4,9 

17.0 5,3 4,9 13 8,7 

17.1 4,8 4,5 12 5,8 

18.0 6,4 3,1 9,7 4,2 

18.1 4,7 5,1 8,4 4,9 

19.0 6,4 2,9 2,4 3,0 

19.1 6,3 4,0 4,1 7,6 

20 6,2 4,4 3,5 6,3 

30 6,2 2,3 3,8 4,3 

31.1 5,5 4,4 4,2 9,1 

32.0 5,5 6,1 4,9 9,2 

32.1 4,8 3,3 5,3 9,9 

32.2 5,3 6,3 7,7 6,0 

33.0 5,5 3,8 6,6 4,7 

34.0 5,8 4,0 5,9 4,9 

34.2 NOB 5,0 3,7 8,5 5,4 

40.0 5,2 6,8 5,8 4,7 

40.1 5,2 4,6 7,7 3,6 

40.2 5,6 2,7 2,1 2,3 

50.0 5,3 5,5 4,9 5,3 

50.1 5,3 4,9 10 6,1 

50.2 5,4 5,0 3,8 4,0 
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Et udpluk af de anvendte provenienser på ejendommen: 
 
Ambrolauri Tlugi afd. 2, 12 og 14-17: 
Meget anvendt proveniens herhjemme, som er kendetegnet ved en moderat 
vækst og udspringstidspunkt. 
 
Ambrolauri Nikorsminda: 
Bred og fyldig med god nålefylde. 
 
Borshomi Marchartskali: 
Udspringstidspunkt på linje med Borshomi Nedzvi og Ambrolauri. Forventet 
kvalitet på højde med de andre Borshomi-provenienser. 
 
Mosemark FP. 251: 
Plustræer fra Uggerby og Tversted bevoksninger som formodentligt stammer fra 
Borshomi-området. Forventet forbedret juletræsandel og nålefasthed. 
 
Nybo afd. 12c: 
Proveniensen er formodentligt Borshomi-afkom, som blev til bevoksningen F. 20 
Boller. Den har et sent udspring og en hurtig vækst, som ofte vil kræve 
vækstregulering for et højt udbytte af juletræer. 
 
Silkeborg Nordskov FP. 259: 
Formodentligt Borshomi-afkom. Selekteret for øget juletræsudbytte og for bedre 
nålefasthed. Væksten er moderat. 
 
Skelhusmarken FP. 272: 
Udvalgte plustræer fra bevoksningerne Boller F. 20 og Tversted, der er Borshomi-
afkom. Kendetegnet ved hurtig vækst som kan kræve vækstregulering. 
 
Skibelund FP. 266: 
Udvalgte plustræer fra Gl. Saltbjerg og Tveden, der er Ambrolauri afkom. 
Forventet høj juletræsandel. Kendetegnet ved hurtig vækst, som kan kræve 
vækstregulering. 
 
Tversted F. 527: 
Formodentligt Borshomi-afkom. Den har forholdsvist sent udspring og et 
juletræsudbytte på højde med Ambrolauri. 
 
Ussinggård FP. 265: 
Proveniensen er formodentligt Borshomi-afkom, som blev til bevoksningen F. 20 
Boller. Den har et sent udspring og en hurtig vækst, som ofte vil kræve 
vækstregulering for et højt udbytte af juletræer. 



I samarbejde med  
Lene B. Larsen og Jørn Bertelsen 


