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Algebelægninger på nordmannsgran og nobilis 
har gennem tiden været et tilbagevendende 
problem. Algerne giver træerne et beskidt 
udtryk, som forringer mulighederne for af-
sætning, hvilket flere producenter oplever i 
øjeblikket. I dag findes der ingen godkendte 
produkter, som kan anvendes til at bekæmpe 
algerne, men det arbejder Danske Juletræer 
på at få ændret.  

Alger på nordmannsgran 
og nobilis 
Alger på nordmannsgran er et tilbage- 
vendende problem. Omfanget af pro-
blemet varierer meget, hvilket for- 
mentlig både skyldes aktuelle klima- 
betingelser, kvælstofbelastning og 
den generelle afsætningssituation, 
særligt i form af udbuddets størrelse 
og varierende krav til kvalitet og 
sortering. 

Strengt taget burde algebelægningerne 
kaldes for ”terrestriske biofilm”. Navnet 
henviser til, at det ikke kun er alger, 
men faktisk flere arter, som tilsammen 
udgør de grønne belægninger. Ofte 
er det nemlig både alger, svampe og 
bakterier, som tilsammen danner den 
grønne skorpe på overfladen af træer-
nes nåle, grene og stamme.

I et tidligere PAF-projekt undersøgte 
man sammensætningen i ”algebelæg-
ningerne”, og her fandt man således 
13 forskellige alge-genotyper og 11 
forskellige svampe-genotyper på det 
undersøgte plantemateriale. 

Forekomsten af belægningerne kan 
variere meget på de enkelte træer 
i kulturene, og algerne forekommer 
sjældent på store sammenhængende 
arealer – ofte er det kun dele af kul-
turen. Særligt er det de områder, som 
ligger tæt op mod levende hegn, eller 
hvor der på anden vis findes skygge 
og læ, at de grønne belægninger 
typisk observeres. 

Hvilke muligheder er der?
I øjeblikket er der ingen produkter, 
som er godkendt til bekæmpelse af 
algebelægninger på juletræer og 
klippegrønt. Det betyder, at bekæm-
pelsen skal foregå som forebyggende 
tiltag, og her er lys og luft de vigtig-
ste nøgleord. Udtynding af skrottræer 
samt tynding og fjernelse af unød-
vendige læhegn bidrager til en større 
luftudskiftning og mere lys, som vil 
give en mindre luftfugtighed på area-
lerne. 

Kvælstof er også en helt central faktor 
for algevækst, og ofte ses en større 
forekomst i områder med en intensiv 
husdyrproduktion, hvor den lokale 
atmosfæriske deposition af kvælstof 
kan være stor. Samtidigt bidrager den 
tildelte gødning givetvis også gen-
nem fordampning af ammoniak, som 
kan være ganske stor på visse jordty-
per. Det kan af samme årsag forment-
lig være en fordel at undlade blad-
gødskning med kvælstofgødninger, da 
det bidrager direkte til en lokal for-
syning af kvælstof, som kan fremme 
væksten af algebelægningerne.

Nyt projekt om 
algebekæmpelse
Danske Juletræer har iværksat et forsøg 
med bekæmpelse af algebelægninger 
på nordmannsgran med henblik på en 

efterfølgende godkendelse af en effek- 
tiv bekæmpelsesmetode. I forsøget 
afprøves fem forskellige behandlinger, 
som forventes at give en effektiv be-
kæmpelse af de grønne belægninger. 
Der indgår fire lokaliteter i forsøget, 
som dækker over både unge, mellem- 
aldrende og salgsklare juletræer. De 
første behandlinger blev foretaget i 
foråret inden udspring, og de sidste 
resultater vil være klar i efteråret. 

Foreløbige erfaringer
De foreløbige erfaringer fra nuværende 
forsøg peger på, at det kan være 
svært at få kraftige belægninger til 
at forsvinde fra træerne – på trods af, 
at algerne er døde. Når algerne dør, 
får de en hvidlig farve, som fremstår 
tydelig på de grønne nåle. Det peger 
dermed også på, at bekæmpelsen skal  
påbegyndes, så tidligt der kan erkendes 
belægninger på træerne – og forment- 
lig over en årrække frem mod salg, så 
belægningerne ikke breder sig yderli-
gere på træet. 

Alle produkter, som kan anvendes til 
bekæmpelse af algebelægninger virker 
ved kontakt, og derfor er det afgørende, 
at der er stor opmærksomhed på 
sprøjteteknikken. Store væskemæng-
der og højt tryk er vigtige opmærk-
somhedspunkter, når der skal sikres 
en god dækning ved sprøjtningen. 

Effektiv bekæmpelse af biofilmen giver ofte belægningerne et hvidt udseende som har på billedet. 
Den hvide farve gør at belægningerne fremstår mere tydlige end ved den grønne farve. Det tyder alt-
så på, at belægningerne skal bekæmpes tidligt, så de ikke når at brede sig og blive for markante. 

Sprøjteteknikken er helt afgørende, når algebelægningerne skal bekæmpes effektivt. Her ses både grønne og hvide 
belægninger på nålene, hvilket skyldes, at sprøjtningen ikke givet fuldstændig dækning. Produkter til algebekæmpelse 
virker ved kontakt, og derfor er det en forudsætning for en effektiv bekæmpelse, at der er god dækning ved sprøjtningen.

Under de rigtige vilkår kan belæg-
ningerne danne kraftige skorper på 
træernes grene og nåle. 

Det er ikke kun på nordmannsgran, at algebelæg-
ningerne er et problem. Her er det på nobilis klip-
pegrønt, som har kraftige belægninger på nålene. 

Scanningsbillede af terrestrisk biofilm 
på nåleoverflade. Her ses den nærmest 
net-lignende struktur, som algerne dan-
ner i kombination med svampehyfer og 
bakterier. 
Foto: Ulrik Søchting. 

Læ og skygge giver øget risiko for algeforekomst på træerne. I denne kultur, som er omkranset af et 
poppel- og sitkahegn, er der kraftige algebelægninger på de salgsklare træer. Tynding eller nedlæg-
gelse af unødvendige hegn kan give mere lys og luftcirkulation, som vil bidrage til at fjerne fugt fra 
arealet og mindske forekomsten af algebelægningerne. 

Alger
Der findes omkring 2.200 slægter af alger for-
delt på mere end 35.000 forskellige arter. 

Algerne varierer i størrelse fra mikroskopiske, 
encellede former til meterlange flercellede 
tangplanter. Samtidigt kan algerne også op-
træde som lav, der er en symbiose mellem for-
skellige alger og svampe.

Formeringen kan både ske som kønnet og 
ukønnet formering. Den kønnede formering 
sker ved at organismen udskiller kønsceller, 
der tilsammen kan danne nye celler. Ukønnet 
formering kan ske ved celledeling og ved spo-
redannelse, som kan udvikles direkte til en ny 
alge uden af fusionere med en kønnet celle, 
som det sker ved kønnet formering.

Tidligere kunne erhvervet søge en så-
kaldt off-label godkendelse, som gav 
mulighed for at anvende et planteværns- 
produkt til andre formål, end det var 
beskrevet på etiketten (jf. produktets 
ordinære godkendelse fra Miljøstyrel-
sen). Godkendelsen til Off-label brug 
krævede undersøgelser med tilhørende 
data-opgørelse af effekt og risiko, 
hvorfor denne type godkendelser var 

dyre at få hjemtaget. Hvis ikke effek-
ten var tilstrækkelig eller skadesrisi-
koen for stor,ville godkendelsen ikke 
blive givet.
I dag har jordbrugserhvervet fortsat 
mulighed for at søge godkendelse af 
planteværnsprodukter til andre for-
mål, end de på etiketten nævnte. Dog 
er dokumentationskravet bortfaldet, 
hvilket letter ansøgningsprocessen i 

forhold til den tidligere godkendelses- 
type. Samtidigt er ansvaret for even-
tuelle skadesvirkninger overladt til 
brugeren, og ansøger samt produkt-
leverandøren hæfter således ikke for 
skader, der måtte optræde som følge 
af brugen af produktet til den særlige 
anvendelse. Denne godkendelsestype 
hedder Mindre anvendelse.
Danske Juletræer hjemtager eller for-

nyer årligt adskillige godkendelser 
til mindre anvendelse, som giver 
mulighed for at kunne foretage be-
kæmpelse af forskellige skadevoldere. 
Det er Danske Juletræer, som foreta-
ger ansøgningsarbejdet og afholder 
gebyret for Miljøstyrelsens vurdering 
af ansøgningen. Godkendelser til 
Mindre anvendelse kommer hele bran-
chen til gode. 

Mindre anvendelse og Off-label


