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F oreningen arbejder politisk for de bedst mulige ramme-
betingelser for branchen. Det betyder i praksis, at vi  
samler og analyserer viden om lovgivning, drifts- 

økonomi, arbejdskraftforhold, miljøspørgsmål, brug af hjælpe-
stoffer, handels- og eksportforhold og den generelle er-
hvervsudøvelse.

Danske Juletræer fungerer også som serviceorgan, videncenter 
og sparringspartner, der yder uvildig rådgivning. Vores hoved-
arbejdsområder er dyrkning, afsætning, erfaringsudveksling og 
formidling. Vi hverken køber eller sælger vores medlemmers 
produkter og er i den forstand økonomisk uafhængige. For-
eningens økonomi baserer sig alene på medlemskontingenter 
og de særlige ydelser, vi tilbyder i form af temadage, kurser og 
udgivelser. Danske Juletræer er samtidig den eneste forening, 
der organiserer hele branchen ’fra frø til fest’.

Claus Jerram Christensen
Direktør

Velkommen
Danske Juletræer er en brancheforening, som henvender 

sig til de cirka 4.000 virksomheder, der arbejder med jule-

træer og klippegrønt. Vi har i dag 700 af dem som med-

lemmer. I denne brochure præsenterer vi foreningens for-

mål, aktiviteter og resultater og håber, det giver dig lyst 

til at blive medlem. Jo flere vi er, jo lettere er det at give 

branchens ønsker og holdninger gennemslagskraft.

Danske Juletræers mission er at arbejde til gavn for 
producenter, grossister, virksomheder og andre inter- 
esseorganisationer inden for pyntegrøntbranchen.
Vores vision er, at foreningens troværdighed og brug-
barhed får erhvervets udøvere til at vælge Danske 
Juletræer som brancheforening.

i

Velkommen
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S iden dannelsen i 1984 har foreningen arbej-
det for:

  at skabe grundlag for danske juletræer og dansk 
klippegrønt i den allerbedste kvalitet

  at sikre gode produktionsrammer for vores 
medlemmer

  at skabe afsætningsvilkår, der er blandt de 
bedste i verden 

 at gøre Danmark kendt for at dyrke miljøvenligt

Dyrkning
Dyrkning af juletræer og klippegrønt indebærer 
mange overvejelser. Valg af areal og plantemateriale, 
plantning, planteværn, gødskning og produktfor-
bedring er nogle af de emner, der ligger medlem-
merne på sinde. Foreningens medarbejdere kommer 
meget rundt i landet og er derfor løbende orienteret 
om dyrkningsmæssige problemer, f.eks. angreb af 
skadedyr og klimaskader. Derfor kan vi ofte hjælpe 
med at løse problemer, før de udvikler sig alvorligt.
Vi spiller også tit en aktiv rolle i udarbejdelsen af 
sprøjte- og gødningsplaner, og adskillige medlem-
mer har fået hjælp til at tolke jord- og nåleprøver 
og dermed fået løst problemer med f.eks. misfar-
vede træer. Mange har tjent kontingentet hjem 
igen adskillige gange i form af flere salgbare træer.

Afsætning
Danske Juletræer overvåger på medlemmernes 
vegne løbende det europæiske marked for jule-

træer og klippegrønt. Målet er at sikre det bedst 
mulige grundlag for en god afsætning for de dan-
ske producenter. Som medlem er du den nærme-
ste til at drage nytte af den store viden, vi har 
opbygget gennem mange års projektarbejde på 
afsætningsområdet. Vejledning i forbindelse med 
handler, valg af samarbejdspartner, behandling af 
reklamationer og direkte eksport er blot nogle af 
de emner, vi kan hjælpe med.

Foreningen er i løbende kontakt med alle dele af de 
danske og udenlandske distributionskanaler og kan 
derfor i mange tilfælde løse problemer eller opklare 
spørgsmål i rette tid. Ofte spiller vi en aktiv rolle ved 
behandling af reklamationssager, hvilket i mange 
tilfælde betyder, at du som medlem sparer penge.

Markedsovervågning
Vi rejser hvert år på besigtigelsesture til de største 
aftagerlande og indsamler værdifuld viden om ud-
viklingen af markederne, der er til gavn for med-
lemmerne, når de skal tilrettelægge produktion og 
salg. Vi vurderer bl.a. prissætningen på de forskel-
lige markeder og ser på, hvordan forbrugerne tager 
imod danskproducerede træer og dansk klippe-
grønt, både i forhold til pris og kvalitet.

Med mellemrum får vi et analysebureau til at lave 
markedsundersøgelser, som medlemmerne natur-
ligvis er de første til at nyde godt af. Vi ligger 
desuden inde med alle relevante markedsunder-
søgelser og analyser fra de seneste mange år.

Dine fordele 
som medlem

Dine fordele

Som medlem af Danske Juletræer får du mange 

kontante fordele og gode muligheder for at 

optimere din produktion og afsætning. Sam-

tidig støtter du det branchepolitiske arbejde 

med at skabe de bedst mulige rammebetin-

gelser for at dyrke juletræer og klippegrønt.
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i Vidste du, at…
Ganske få frø giver mange, mange træer
Et kilo frø giver 3.000-5.000 småplanter, men kun cirka halv-
delen ender med at blive til juletræer. Frøet sås tæt ud i bede, 
hvor planterne står 2-3 år. Så kan de sælges som 3/0-planter, 
der har sået 3 år i frøbed og 0 år i priklebed. Planterne kan også 
blive plantet om i priklebede, hvor de så vokser i op til 2 år og 
bliver til f.eks. 2/2-planter. De har stået 2 år i frøbed og 2 år i 
priklebed. En 2/2-plante er både højere og fyldigere end en 3/0- 
plante og vil derfor klare sig bedre på arealer med meget ukrudt.

Vidste du, at...
Juletræer kan danse?
Juleaften er det familien Danmark, der danser rundt om træet. 
Men juletræet selv har også mere rytme i ’kroppen’, end man 
skulle tro. Videoovervågning har nemlig afsløret en helt ny side 
af træerne: De hæver og sænker rytmisk deres grene i vækst-
sæsonen, så det i hurtig gengivelse ser ud som om, de danser. 
Især bevægelserne i den øverste grenkrans kan være meget 
kraftige, selv inden for et enkelt døgn.
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Synlighed
Som medlem kan du synliggøre din virksomhed via 
foreningens hjemmeside www.christmastree.dk. Især 
er det oplagt at være med på listen ’Find producent’, 
der er både grossisternes og familien Danmarks guide 
til at finde juletræer og klippegrønt. På ’Handels-
pladsen’ kan du købe og sælge partier af juletræer 
og klippegrønt, maskiner, arbejdskraft og planter.

I 2012 havde hjemmesiden 46.000 besøgende 
fra 91 lande. Derfor bruger mange annoncører 
www.christmastree.dk som supplement til an-
noncer i foreningens andre medier. Hjemmesiden 
udbygges, opdateres og forbedres løbende og 
indeholder stof om blivende og aktuelle forhold 
samt links til forskningsresultater og andet bag-
grundsmateriale.

Erfaringsudveksling
En særlig medlemsfordel er muligheden for at blive 
tilknyttet en ERFA-gruppe. Her kan man udveksle 
erfaringer med de andre gruppemedlemmer og op-
bygge faglige kontakter på lokalt plan. ERFA-grup-
perne er som hovedregel forankret i et bestemt 

Den rigtige plante - på det rigtige sted!Køb dine
barrodsplanter
hos os!

GLOBALG.A.P.  
certificering udføres af

 

Kontakt Inge Bodil Jochumsen
 Tlf. 5124 4989 eller 

www.agromanagement.dk

Fremstilling og salg: 
JØRGEN JENSEN
Sønderbyen 1. 9510 Arden
Tlf. 9856 1289
JJ@nordmanniana.dk 

www.nordmanniana.dk

Til juletræsfældning
Brug den blå maskine 
– skån dit helbred og 
bevar dit humør!

SE HER!
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geografisk område, men vi tager også initiativ til 
mere landsdækkende grupper om udvalgte temaer.

Handelsdokumenter
Danske Juletræer har udarbejdet en række stan- 
dardformularer, medlemmerne kan bruge, når 
de indgår handler. Det sikrer, at man får beskrevet 
forholdene så godt og sikkert som muligt. Et godt 
aftalegrundlag er altid vigtigt for at undgå mis-
forståelser senere i forløbet. Derfor har vi handels- 
aftaler og følgesedler på både dansk, tysk, engelsk og 
fransk. Så er man også bedre stillet, når eventuelle 

tvister skal løses, når man engang i januar eller 
februar har svært ved at huske, hvad der blev leveret. 
Dokumenterne ajourføres løbende, og en meget stor 
del af vores medlemmer bruger dem som grundlag 
for indgåelse af handler. Medlemmer kan hente 
dokumenterne på hjemmesiden eller bestille dem 
med løbenummer og gennemslag fra sekretariatet.

Viden og nyheder
Foreningen udgiver magasinet Nåledrys fire gange 
årligt. Det indeholder uddybende artikler om 
dyrkning, afsætning og generelle brancheforhold. 
Nyhedsbrevet Korte Meddelelser udsendes 35-40 
gange om året med aktuelle informationer om 
dyrknings- og markedsforhold. Du kan få nyheds-
brevet på mail, fax eller post. Vi tilbyder mange 
typer annoncer i disse medier til rimelige priser.

Foredrag, postere og præsentationer fra f.eks. 
temadage lægges typisk ud på hjemmesiden, så-
dan at alle medlemmer kan få glæde af indhol-
det. Som medlem kan du desuden købe en række 
håndbøger, der giver svar på mange spørgsmål 
inden for både dyrkning og afsætning.

Rabatordninger
Medlemmer af Danske Juletræer har adgang til 
en række attraktive fordele som gratis godken-
delse af bekæmpelsesmidler til ’mindre anven-
delse’, rabat på analyse af jord- og nåleprøver og 
abonnement på Videntjenesten for Pyntegrønt til 
nedsat pris. Desuden kan du leje lifte og mobil-
hegn med rabat. Du kan også få rabat på klar- 
gøringen til en eventuel GlobalG.A.P.-certificering 
og på flyfotos.   

AZ 2 TÅGESPRØJTER FOR JULETRÆER

NYHED! 
Nu som 1200 ltr.

Dragone klippere 
og knusere

Vi forhandler nu også 
Bovlunds maskinprogram

Tågesprøjter fra én af Europa’s  
førende fabrikker i specialsprøjter:
Liftsprøjter fra 
400 ltr. - 1200 ltr.
Trailersprøjter fra 
1.000 ltr. - 3.000 ltr.
Rækkevidde: Op til 60 m vandret 
og op til 35 m lodret.
Pumpe med stor ydelse og tryk. 
Blæseren yder 48000 m3 luft i 
timen ved højt tryk. Hvilket er 
en fordel når man blæser for at 
undgå frostskader i plantagen.

Skærbæk Maskinforretning
v/ Bent Sørensen · Aabenraavej 17 · 6780 Skærbæk · Tlf. 74 75 12 05 · Fax 74 75 05 55

www.skmas.dk · info@skmas.dk

Ring for yderligere information:

Dragone

Vissenbjerg Tryk A
/S

 

Ruben Kannegaard 
Skovfoged  
Mobil +45 20 60 86 76 
rka@lindenborg.dk 
www.lindenborgskov.dk 

‐ Lindenborg Planteskole har et bredt udvalg af stærke  
‐ kvalitetsplanter til skov‐ og landskabsplantninger 
‐ Specialister i nordmannsgran 

Ring til os idag          40 38 80 54
40 10 73 87
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i Du vidste måske, at…
Danmark er europamester i eksport af pyntegrønt
Danmark eksporterer hvert år cirka 10 millioner juletræer og 
cirka 35.000 tons klippegrønt, der har en samlet værdi på tæt 
ved 1,5 milliarder kroner. Eksporten har været stigende, siden 
produktionen begyndte.

Men vidste du også, at…
Tyskland er den største aftager af pyntegrønt fra 
Danmark?
Selv om Tyskland er Europas største producent af juletræer, 
går halvdelen af Danmarks eksport af juletræer til netop 
Tyskland, fulgt af Frankrig, Storbritannien og Norge. Blandt de 
mere eksotiske eksportmarkeder er Hong Kong, Singapore og 
de Hollandske Antiller. Tyskland aftager også knapt 3/4 af den 
danske eksport af klippegrønt.
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i Du vidste selvfølgelig, at…
Et juletræ har temmelig mange nåle
Et to meter højt juletræ af nordmannsgran har cirka 200.000 
nåle, hvis det er gødsket efter standardmodel og har et højde- 
breddeforhold på 1,0.

Men vidste du også, at…
En nordmannsgran kan vokse mere end to centi-
meter om dagen?
Topskuddet på danske juletræer kan vokse over to centimeter 
om dagen i skudstrækningsperioden fra sidst i maj til slutningen 
af juli. Træerne vokser normalt allermest i overgangen mellem 
juni og juli måned.
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 JUTEK  -  Nymarksvej 19  -  DK5471 Søndersø  -  T 0045 70 220 420  -  F 0045 70 220 450  -  www.jutek.dk  -  jutek@jutek.dk 

 Fra idé til virkelighed -  
  

    fra tegning til færdig maskine - 
 

           og hele vejen ud til kunden.      

                       JUTEK er med i hele processen.  
 

              

Din le
vera

ndør
 af m

askin
løsni

nger
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J eg er først og fremmest medlem af Danske Juletræer for at støtte op om 
det faglige fællesskab, som er vigtigt at have i en branche. Sammen kan 
vi få to og fem til at blive mere end syv. Vi skal have en forening, hvor vi 

sammen kan tage nogle initiativer i forhold til f.eks. forskning og markedsføring. 
Derfor lægger jeg også selv arealer til forsøg. Og så er Danske Juletræer også ste-
det, hvor jeg møder kollegaerne.

Desuden vil jeg gerne være med til at styrke det europæiske samarbejde endnu 
mere. For 15 år siden var Danmark stort set det eneste europæiske land, hvor 
juletræsdyrkerne havde en velfungerende organisation. Siden er mange andre 

lande kommet i gang. F.eks. har Tyskland nu en forening i hver delstat og en fælles for hele landet. Vi har 
nu også en samlet europæisk forening for juletræsdyrkere, og Danske Juletræer har gode muligheder for 
at være lokomotiv i samarbejdet, der f.eks. gør det muligt at trække på andre landes forskning.

Juletræsproducent og grossist Lars Geil, Geil og Berner A/S, Ry

G reen Team Group har stor gavn af sit medlemskab af Danske Juletræer. 
Foreningen er et godt udgangspunkt og naturligt samlingssted for et 
stort netværk inden for branchen. Igennem markvandringer, temadage, 

hjemmeside, magasinet  Nåledrys, Korte meddelelser m.m. får man seriøs infor-
mation og rådgivning og udveksler erfaringer.

Et andet godt aspekt er foreningens store viden om markedet. Green Team Group 
er både producent og afsætningsselskab med en værdikæde fra frø og plante-
skole over juletræsproduktion og pyntegrønt til dekorationer. Vi afsætter planter 
til juletræsproducenter og juletræer, pyntegrønt og dekorationer til store euro-

pæiske detailkæder og havecentre. Her bruger vi foreningens store viden om markedsudviklingen til at 
understøtte vores egne analyser.

Vi lægger mange millioner kroner i at udvide vores koncern, hvilket er en langsigtet investering på 10-50 
år. Vi bruger Danske Juletræers analyser som en troværdig kilde over for investorer og samarbejdspart-
nere. Desuden får foreningen via samarbejdet med bl.a. Original Nordmann feedback fra de europæiske 
forbrugere – oplysninger som er vigtige for branchen.

Der ligger en stor opgave i at samle de europæiske juletræsproducenter, forædlingsvirksomheder, afsæt-
ningsselskaber m.v. Her kan Danske Juletræer medvirke med erfaring og visioner, så branchen kan sikre 
sig en stærk og professionel position i det europæiske marked.

Administrerende direktør Peder Østbjerg, Green Team Group, Sønder Omme

» Vi er medlem, fordi…

» Jeg er medlem, fordi…

Medlem
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Rådgivning med vægt

V i rådgiver inden for dyrkning og afsæt-
ning af juletræer og klippegrønt. Rådgiv-
ningen tager udgangspunkt i det enkelte 

medlems ejendom og afsætningsmæssige forhold. 
Dyrkningsrådgivningen omfatter valg af areal, forbe-
redelse af arealet, valg af plantemateriale, plantning, 
ukrudtsbekæmpelse, gødskning (inkl. tolkning af 
jord- og nåleanalyser), bekæmpelse af skadevoldere, 
vækstregulering, formning og andre produktforbed-
ringer. Rådgivningen baserer sig på lang erfarings-
opsamling, direkte deltagelse i forskningsprojekter 
og tæt kontakt til forskningsinstitutioner og styrel-
ser. Afsætningsrådgivningen omfatter vejledning ved 
handelsindgåelse, valg af samarbejdspartner, be-
handling af reklamationer og direkte eksport.

Renholdelse
Det er især vigtigt at renholde de første år, hvor 
juletræerne står med stor afstand og har begræn-
set vækstkraft. Ukrudtet skal bekæmpes eller un-
dertrykkes for at minimere konkurrencen om lys, 
vand og næringsstoffer. Større mængder ukrudt 
kan også føre til skader efter forårs(natte)frost. 
Ukrudtet forhindrer jordens varme i at opvarme 
luften lige over jordoverfladen på kolde for-
årsnætter med stor udstråling. Man kan minimere 
risikoen for skader ved at holde jorden rimeligt ren 
for ukrudt i den periode, hvor træerne sætter nye 
skud. Risikoen for svampesygdomme, f.eks. gede-

ramsrust, reduceres ved at bekæmpe de ukrudts-
arter, svampene værtsskifter med. Desuden bør 
man fjerne højt og stift ukrudt for at undgå slid- 
skader. Vi rådgiver om valg af planteværnsmidler 
og strategier med udgangspunkt i din ejendom.

Planteværn
En række midler til plantebeskyttelse, vækst- 
regulering og bekæmpelse af svampe og insekter 
er anvendelige inden for produktion af juletræer 
og klippegrønt, men er ikke godkendt til formålet. 
Man har mulighed for at få tilladelse til ’mindre an-
vendelse’ (tidligere hed det off-label godkendelse). 
Danske Juletræer har en række af disse godkendelser 
og søger løbende om nye på vegne af medlem-
merne og branchen. Støt op om dette arbejde ved 
at melde dig ind i foreningen.

Gødskning
Gødskning af juletræer og klippegrønt er en nød-
vendighed, fordi man ved høst fjerner store mæng-
der næringsstoffer fra produktionsarealerne. Bliver 
disse næringsstoffer ikke erstattet, udpines jorden. 
Gødskning er også nødvendig for at opnå harmo-
niske træer med god farve og nålefylde.

Sammen med Institut for Geovidenskab og Natur-
forvaltning på Københavns Universitet omsætter 
vi forskningsresultater til praktiske anbefalinger. 
Eksempler er aldersgradueret gødskning og hæftet 

Danske Juletræer tilbyder uvildig rådgivning, da 

vi ikke skal tjene penge på medlemmernes for-

retning. Medarbejderne er fagligt uddannede 

og har til sammen har mange års erfaring 

inden for pyntegrøntbranchen. Som medlem får 

du helt gratis svar på spørgsmål på telefon 

eller mail. Det er en af vores meget populære 

ydelser, som mange medlemmer nyder godt 

af. Du har også mulighed for at få besøg af en 

konsulent ude på dine egne arealer.

Rådgivning
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»  dokumenterede resultater gennem 15 år

»  både topskud og øverste grenkrans reguleres

»  alle træer behandles i én gennemgang

»  ingen brug af kemiske stoffer

»  præstationer på 4-600 træer/timen

»  alle kan lære teknikken

Vækstregulering 
uden brug af kemi

Information og bestilling af tangen på 

www.TOP-STOP.dk

Tolkning af nåleanalyser. Danske Juletræer er 
’danmarksmester’ i at tolke nåle- og jordanalyser, 
og vi hjælper gerne med at tolke analyseresulta-
terne i forhold til gødningsvalg. Flere og flere får 
analyseret nåle og jord, hvilket er med til at pro-
fessionalisere produktionen.

Temadage
I det tidlige forår afholder vi temadage om jule-
træer og klippegrønt. Her byder vi på foredrag med 
den mest aktuelle viden inden for området, mulig-
hed for at besøge udstillere, købe udstyr m.m. og 
få en snak med andre producenter. Temadagene 
foregår tre steder i landet, og der kommer typisk 
80 deltagere hvert sted. Foredragene holdes af 
de dygtigste fagfolk og spænder fra plantevalg til 
afsætning. Opdatering i forhold til gødskning og 
planteværnsmidler er på programmet hvert år.

Markvandringer
Danske Juletræer arrangerer desuden markvan-
dringer sammen med lokale værter. Programmet 
er varieret med aktuelle emner for den enkelte 
ejendom. Fagfolk fra forskningsinstitutioner og 
firmaer fortæller om den sidste nye viden og ak-
tuelle landvindinger inden for maskiner og plante-
skoleproduktion. Ofte demonstreres maskiner ude 
i kulturerne, sådan at du kan se dem under rea-
listiske forhold. Markvandringerne ligger typisk i 
slutningen af maj og begyndelsen af juni fire-fem 
steder i landet. De er som regel godt besøgt med 
40-120 deltagere hvert sted.

Afsætning
Som medlem har du også altid mulighed for at 
få aktuel rådgivning om afsætning. Vi rådgiver 
f.eks. om sortering af juletræer, kontrol af prøve-
mærkninger, indgåelse af handler og behandling 
af reklamationer. Danske Juletræer tilbyder også 
en række regneværktøjer, f.eks. til at opgøre 
prøvemærkninger, referencefotos for udvalgte 
sorteringer og vejledninger for bl.a. oparbejd-
ning af juletræer. Vi har ofte en aktiv rolle i for-
bindelse med behandling af reklamationssager. 
Flere medlemmer har oplevet, at kontingentet 
er tjent hjem igen adskillige gange alene i form 
af besparelser på sådanne sager.

www.nielshoej.dk

Niels Høj
Juletræer og pyntegrønt

- kvalitet til tiden

Sepstrupvej 30
8653 Them
Tlf.: 26 17 73 66
post@nielshoej.dk

Ring og hør om
dine muligheder

Venlig hilsen
Niels Høj

www.nielshoej.dk

Målrettet afsætning 
af juletræer og pyntegrønt

Vi tilbyder
•  Samarbejds- og pasningsaftaler
• Entreprenørydelser
• Certificering

GPS plantning 
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Prisstatistikker
Vi udgiver hvert år en statistik over de priser, produ-
centerne har opnået for deres produkter. Prisstati-
stikken er et fremragende redskab for medlemmerne, 
når udviklingen i priser skal vurderes. Statistikken 
laves på baggrund af indberetninger fra så mange 
producenter som muligt. I de senere år har pris-
statistikken bygget på handler med cirka 1,5 milli-
oner juletræer og næsten 3.000 tons klippegrønt.

Sorteringsmøder
På sorteringsmøderne orienterer vi om den seneste 
udvikling på markederne. Danske Juletræer og op-
køberne laver hver en sortering, som kan sammen-
lignes. Dialogen med producenter, eksportører og 
andre aktører fra branchen er et vigtigt redskab til 

at holde sig ajour. På sorteringsmøderne informe-
rer vi generelt om sortering, ligesom principperne 
bag sorteringerne demonstreres. Møderne holdes i 
begyndelsen af august flere steder i landet, for at 
give så mange producenter som muligt en chance 
for at få afstemt deres egen opfattelse med andre 
aktørers, inden handlen for alvor går igang.

ERFA-grupper
At udveksle erfaringer med kolleger er oftest den 
mest givende form for rådgivning. Danske Jule-
træer hjælper med at etablere nye ERFA-grupper, 
hvorefter gruppen selv beslutter sit fokus. Vi fun-
gerer som sparringspartnere, når grupperne hol-
der møder og arrangementer. Hver gruppe kan en 
gang om året trække på en eller flere af forenin-

Akkerup Planteskole I/S
v. Preben Nielsen & John Olesen  ·  5683 Haarby

Dansk producerede skov-, læ- og hækplanter

·  Juletræer  ·  Pyntegrønt  ·  Skov  ·  
·  Læhegn  ·  Anlæg  ·  Hæk  ·  Bunddække  ·

Tlf. 64 73 10 58  ·  Fax 64 73 31 58  ·  www.akkerup.dk  ·  mail@akkerup.dk

De er velkommen til at rekvirere vores sortimentsliste
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gens medarbejdere til specialarrangementer. Flere 
grupper har udviklet sig til at være et formaliseret 
afsætningssamarbejde, der forbedrer salgsresul-
taterne. Ved hjælp af gruppen kan man fremstå 
som en mere attraktiv handelspartner end den 
enkelte producent ville gøre alene.

Økonomi
En økonomisk optimal planlægning ligger bag 
meget af rådgivningen om dyrkning og afsætning. 
Men vi hjælper også medlemmerne med mere 
konkrete økonomiske vurderinger som:

  Omsætningsbalancer til brug for beslutning om 
(yderligere) tilplantning

  Værdiansættelse af produktionen ved eksem-
pelvis salg eller ekspropriation 

  Præstationer og tidsforbrug på alt fra plantning 
til høst

  Aftaler om forpagtning eller pasning af arealer 
til/med juletræer

Desuden bistår vi både medlemmer og domstole 
i forbindelse med syns- og skønssager med rela-
tion til juletræer og klippegrønt. Danske Juletræer 
vurderes af alle parter i sådanne sager som en tro-
værdig og upartisk samarbejdspartner.  

FORT SIRIO 4 x 4 TIL JULETRÆER

Importør:
Sønderup Maskinhandel A/S  .  Hjedsbækvej 464  .  9541  Suldrup  .  tlf: 98 65 32 55

www.jutrak.dk  .  e-mail: mail@fbdk.dk

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

ASM ØSTERVANG · www.asm-ostervang.dk
Tlf. 9856 5250  · asm@asm-ostervang.dk · Terndrupvej 28 · Astrup · 9510 Arden

★ Netmaskine
★ Hegnsudruller
★  Plantemaskine: 1- 2- eller 

3-rækkes
★ Pallegafler
★  8 m. transportvogn med  

hydraliske slidsker
★ Spidser 

★ Enarmet sprøjte
★ Hydraulisk pælehammer
★ Hydraulisk pælebor
★  Stærk 1-rækket plante-

maskine til plantning i 
gamle juletræskulturer  
– fås nu også som 2, 3 og 
4-rækket med hydraulisk 
justerbar rækkeafstand

ApS

ØSTERVANG
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i Du vidste nok, at…
juletræer og klippegrønt fylder i landskabet
Det samlede areal med pyntegrønt er cirka 35.000 hektar. 
Der står nordmannsgran juletræer på 25.000 hektar, mens 
10.000 hektar er tilplantet med nobilis, der mest bruges til 
klippegrønt. Omkring 80 % af juletræerne dyrkes på tidligere 
landbrugsjord, resten kommer fra skovene. For klippegrønt er 
det stort set modsat, hvor 90 % kommer fra skovene.

Men vidste du også, at…
5.000 medarbejdere er i gang hver dag i sæsonen
Pyntegrøntbranchen beskæftiger skønsmæssigt 5.000 
årsværk, hvoraf de 1.000 arbejder med salg i hele Europa. 
Produktionen af juletræer og klippegrønt beskæftiger cirka 
2.000 årsværk eksklusiv funktionærer på de forskellige 
distrikter. I høstsæsonen fra 15. november til 5. december 
arbejder 5.000 mennesker hver dag med juletræer og klippe-
grønt – også i weekenderne. 



Makkerparret til effektiv ukrudtsbekæmpelse 
i nordmannsgran rydder banen til de flotteste 
juletræer. 
 

 5 Langtidsvirkende
 5 Kan bredsprøjtes
 5 Hæmmer ikke væksten af træer
 5 Mest effektive ukrudtsbekæmpelse for pengene
 5 Bekæmper både et- og tokimbladet ukrudt

 
Quartz/Logo: Quartz 1 l + 375 g Logo + 5 l Logo olie

Kontakt: Carl Peter Elgaard. Mobil: +45 24 29 99 72. e-mail: carl-peter.elgaard@bayer.com. www.bayer-es.dk
 
Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse. Vær opmærksom på de advarselssætninger og 
advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

Kombinationen med
den synlige effekt
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F oreningen prioriterer formidling af forsk-
ningsresultater højt, så de nyeste land-
vindinger kommer producenterne til gode 

hurtigt. I medlemsmagasinet Nåledrys bringer vi 
derfor mange artikler med forskningsresultater, men 
også mere praktisk orienterede artikler om jura, lo-
gistik, markedsundersøgelser, politiske forhold og 
relevante nyheder. Vi skriver også løbende pro-
filartikler om virksomheder og producenter. På den 

måde udtrykker bladet den linje og mangfoldighed, 
vi som forening ønsker at være kendt for.

Behov for mere
I dag foregår hovedparten af forskningen på uni-
versiteterne, men Danske Juletræer deltager ofte 
i projekterne eller er med på sidelinjen i følge- 
grupper. Vi laver også udviklings- og afprøvnings-
opgaver selv. Foreningen er varm fortaler for at få 
intensiveret forskningen. De sidste par år er vi in-
ternationalt gledet bagud fra den førerposition, 
Danmark har haft de sidste 20 år, fordi forskningen 
i juletræer og klippegrønt stort set er forsvundet. 
Det vil vi gerne lave om på, så Danmark igen bliver 
førende. Og der er mange ting at tage fat på, f.eks. 
røde nåle og svampeangreb, der begge betyder 
meget for økonomien. Der er også brug for værk-
tøjer, som gør dagligdagen lettere, f.eks. mulighed 
for nemt at analysere nåle og jord.  

Fra forskning til praksis

Forskning

Levinsen & Abies A/S
 - Din partner i Nordmannsgran

Ulrik Nyvold og Børge Klemmensen

• Vi er eksperter i at levere frø til dine juletræer.
• Vi leverer Nordmannsgranfrø fra Georgien (Ambrolauri og Borjomi), fra 

Rusland (Apsheronsk), fra Tyrkiet og fra danske frøplantager.
• Proveniensvalget er vigtigt, men provenienssikkerheden er altafgørende.
• Vi garanter proveniensikkerheden igennem vores interne system og dette 

kontrolleres eksternt ved en ISO 9001-og en SR 10/ISO 26000 - certificering.

Levinsen & Abies   Bøllemosevej 9-11   3550 Slangerup   Tlf.: 48 18 75 27   mail@treeseed.com  

Så vil du sikre din produktion den største værdi, så sørg for at de planter du 
køber, er dyrket af frø fra Levinsen & Abies A/S 

Danske juletræer er en levende og progres-

siv forening med en seriøs og veldokumente-

ret tilgang til faglige spørgsmål, som hjælper 

med hurtigt at omsætte viden til praksis.
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i Vidste du, at…
Danskerne selv bruger 1,6 millioner  
juletræer hvert år
Cirka 1,6 millioner ud af 2,5 millioner husstande i Danmark har et 
juletræ. 80-85 % har en nordmannsgran i stuen, mens resten 
mest bruger rødgran. Tidligere dominerede rødgranen. Men ef-
terhånden som de fleste fik centralvarme, overtog nordmanns-
gran gradvist førstepladsen, fordi den er bedre til at holde på 
nålene. Blandt de økologiske juletræer, som er under 5 % af den 
samlede produktion, har rødgran dog fortsat en fremtrædende 
rolle sammen med nobilis. Mest fordi de har færre naturlige 
skadevoldere og derfor mindre brug for bekæmpelse.
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Alt i tilbehør til produktion 
af juletræer og pyntegrønt

- ring og få et godt råd

Gl. Skivevej 91 . 8800 Viborg
Tlf.: 87 281 281 . www.hd2412.dk

ALT TIL JULETRÆER, SKOV, PLANTESKOLE OG ANLÆGSGARTNERI

ALT TIL JULETRÆER, SKOV, PLANTESKOLE OG ANLÆGSGARTNERI

D anske Juletræer har bidraget aktivt til en 
udredning af, hvilke certificeringsordnin-
ger, der kan bruges på juletræer. Målet er 

et certificeret juletræ, som kvalitetsmæssigt er på 
højde med konventionelle træer, men er dyrket 
i en gennemsigtig og dokumenterbar produktions-
proces. Arbejdet mundede ud i en anbefaling af 
GlobalG.A.P., der er en anerkendt, verdensom-
spændende certificeringsordning med fokus på 
dokumentation, miljø, kvalitet og helbred.

Valget faldt på GlobalG.A.P., fordi ordningen er inter-
nationalt udbredt og anerkendes i beslægtede bran-
cher. Desuden er ordningen med til at fremme både 
bæredygtighed og arbejdsmiljø. Ordningen bruges i 
mere end 100 lande og af over 100.000 firmaer inden 
for landbrug, gartneri og dambrug, som dokumen-
tation og signal over for marked og forbrugere.  

Hjælp til certificering

Certificering

Vi hjælper dig i gang, hvis du vil certificere din 

produktion. I mange lande er der stigende krav 

til dokumentation, især fra kædeforretninger, 

havecentre og supermarkeder. Der er en ten-

dens til, at de bruger certificeringsordninger for, 

på vegne af forbrugerne, at sikre, at produktet 

er fremstillet på en bæredygtig måde. Hvis jule-

træer fra Danmark også i fremtiden skal kunne 

afsættes i stort tal til kædeforretninger, skal de 

med andre ord certificeres. Med en certificering 

kontrollerer en uvildig virksomhed eller organi-

sation, at et produkt, en produktionsproces el-

ler en kvalifikation er i overensstemmelse med 

en national, international eller særlig standard 

eller norm.
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F oreningen har etableret et bredt og om-
fattende netværk til mange organisatio-
ner og grupperinger, som løbende kontakt 

med til gavn for vores medlemmer. Kontakterne 
omfatter bl.a. universiteter, ministerier og styrelser 
som Miljøstyrelsen og Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, 
men også interesseorganisationer som Skovdyrkerne, 
Dansk Gartneri, Grossistforeningen for pyntegrønt 
og juletræer, Dansk Skovforening, Danmarks Natur-
fredningsforening, Dansk Skoventreprenørforening, 

Danske Planteskoler/Skovplanteringen, Videncenter 
for Landbrug, HedeDanmark og Dansk Skovkontor.

Nordisk samarbejde
Vi har i mange år haft et udbytterigt samarbejde 
med vores nordiske kollegaforeninger. Bl.a. sam-
arbejder vi tæt med nordmændene, er med ved 
arrangementer og deltager i følgegrupper for forsk-
ningsprojekter. I 2008 etablerede vi en aftale om, 

Stort netværk
Danske Juletræer ser det som sin rolle at være 

inspirator, initiativtager, aktiv deltager eller tovholder 

for alle relevante aktiviteter og udviklingsprocesser i branchen. 

Vores fokus og service retter sig dels mod interne brancheforhold som dyrkning, afsætning og 

kommunikation, dels mod omverdenen i form af kontakt med beslægtede brancher, interesse-

organisationer, det politiske system, offentlige instanser og samfundet.

Netværk

Planter af de bedste herkomster fra
Peter Schjøtt’s Planteskole
Hedegårdvej 5, 7361 Ejstrupholm, T: 7577 2552, 
p.s@planteskole.dk, www.planteskole.dk
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at medlemmerne af Norsk Juletre får tilsendt ud-
givelser fra Danske Juletræer og kan få norske ar-
tikler med i magasinet Nåledrys.

I 2009 indgik vi aftale med Sydsveriges Julgran- och 
Pyntegröntodlerförening, en sammenslutning af 
producenter, der især er interesseret i vores infor-
mationer om dyrkning, afsætning og økonomi. I dag 
er mange af de større sydsvenske producenter 
direkte medlemmer af Danske Juletræer. Vi har også 
kontakt med den finske og den islandske organisa-
tion, som er blandt de mindste i Norden, og udveks-
ler informationer og erfaringer af fælles interesse.

Internationalt samarbejde
Vores internationale samarbejde foregår på flere 
fronter. Vigtigst er samarbejdet i den europæiske 
juletræsdyrkerforening CTGCE, hvor Danske Jule-
træer – som den måske stærkeste forening – har 
været med til at sætte dagsordenen for sortering, 

markedsudvikling og miljø. Netop nu har vi for-
mandskabet i den europæiske forening.

Samarbejde over Atlanten og med enkeltlande i 
Europa, især med søsterorganisationer, rådgivnings-
institutioner og universiteter, udspringer i høj grad 
af konferencerne og samarbejdet omkring Inter-
national Christmas Tree Research & Extension Con-
ference. Siden disse konferencer begyndte i 1987, har 
vi løbende intensiveret samarbejdet om rådgivning 
og forskning ved at udveksle nyheder og tidsskrifter.

Men interessen for og nødvendigheden af et inter-
nationalt samarbejde handler i høj grad også om 
globale miljøspørgsmål og produktionsetiske for-
hold. Generelt er bevidstheden om disse emner 
steget i den vestlige verden de senere år, og via 
medierne kan holdninger ændres i løbet af kort tid 
med den ’rigtig’ historie. Derfor gør vi meget ud af 
at være synlige i pressen, ofte i en internationalt 
koordineret indsats.  
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D anske og europæiske juletræsproducenter er gennem deres 
plantekøb de forretningsmæssige slutforbrugere af det nord-
mannsgran- og nobilisfrø, vi er specialister i at producere. 

Medlemskabet af Danske Juletræer er oplagt, fordi foreningen funge-
rer som forum for dialogen med vores aftagere. 
Sikkerheden for korrekt proveniens vil altid stå i centrum i frøvirksom-
hedens dialog med juletræsproducenterne. Det er producenten, der 
står med smerten, hvis den oplyste proveniens ikke er korrekt. Alle 
frøleverandører vil slå på provenienssikkerhed for det frø, de leverer. 
Det afgørende er imidlertid ikke, hvad der siges og skrives. Det af-

gørende er, hvad der konkret gøres, og om det kan kontrolleres – og bliver kontrolleret – af udenforstående.
Senest har dialogen handlet om muligheden for at finde en fælles branchemæssig standard for deklarering 
af importerede frøpartier af nordmannsgran. Den skal afløse de myndighedsstemplede dokumenter, der 
nu følger frøpartierne. Dem anser NaturErhvervsstyrelsen for utilstrækkelige som grundlag for herkomst-
certificering og dermed for tildeling af det statslige blå stempel. 
Det er vigtigt, at Danske Juletræer tilkendegiver sin holdning til de krav, foreningen finder at måtte stille til 
frøleverandørerne og dermed til den nævnte branchestandard for at sikre juletræsproducenternes interesser. 
Vi har fulgt den åbne linie i mange år og senest suppleret den med en ISO-certificering af både kvalitet og 
arbejdsforhold i hele processen i Georgien. Vi har haft den glæde, at flere og flere juletræsproducenter supplerer 
spørgsmålet om proveniens med spørgsmålet om, hvem der har leveret det frø, planten er produceret på.
I Levinsen & Abies A/S ser vi frem til et fortsat godt samarbejde med Danske Juletræer om sikker og stabil 
forsyning af frø af nordmannsgran.

Børge Klemmensen og Ulrik Nyvold, frøhandlere, Levinsen & Abies A/S, Slangerup

G ennem årene har jeg besøgt juletræsproducenter i mange lande. Under 
disse besøg er jeg blevet klar over, at vi som danske juletræsproducenter 
har noget helt unikt, som vores kollegaer i udlandet misunder os – 

nemlig en aktiv brancheforening. Den har en stor del af æren for, at vi fortsat 
er de dygtigste i Europa. Fra Danske Juletræer modtager jeg året rundt relevante 
informationer om dyrkning og afsætning af vores varer gennem nyhedsbrevet 
Korte Meddelelser og magasinet Nåledrys. Ud over det bidrager temamøder, 
markvandinger, sorteringsmøder og udstillinger på Langesømessen til at skabe 
netværk mellem alle aktører i branchen.

Som skovfoged og direktør i A/S Plantningsselskabet Sønderjylland har jeg været aktivt medlem af 
Danske Juletræer siden starten. Fra 2011 har jeg også været med i bestyrelsen. Jeg har altid værdsat 
mit medlemskab og kan kun opfordre alle juletræsdyrkere til at blive medlem. Vi har her et tilbud, der kan 
bidrage til at fastholde vores position som det førende eksportland inden for juletræer og klippegrønt.

Skovfoged og direktør Torben Ravn, A/S Plantningsselskabet Sønderjylland, Skærbæk

» Vi er medlem, fordi…

» Jeg er medlem, fordi…
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Majland A/S er Europas førende planteskole med Nordmannsgranplanter. Planteskolen råder over et areal på 
ca. 240 hektar og den årlige produktionskapacitet er på 25-30.000.000 salgsplanter. 

Valg af Proveniens:
Det rigtige proveniensvalg sikrer dig høj høstprocent  
og kvalitetsjuletræer = godt økonomisk resultat. 
Majland A/S er producent og eneleverandør af 3 sikre  
Provenienser:
A10 
Bredal Select 
FP1100 – Se omtale i Nadel Journal #1 2011
Vi producerer desuden en lang række andre danske, georgiske 
og russiske provenienser.

Plantekvalitet:
Høj plantekvalitet og professionel behandling fra frø til salgbare 
planter er Majland A/S’ kendetegn. Vi leverer vitale planter med 
stor rodhalsdiameter og et optimalt rod /top forhold.  
Majland planter kan sammen med god plantning og pasning 
reducere omdriftstiden med minimum 1 år og derved skabe en 
stigning i indtjeningen på 50.000 – 75.000 kr pr. hektar for hver  
omdrift. 

Certificering:  
Majland har et højt og dokumenteret fokus 
på social ansvarlighed og sikkerhed fra frø til 
leveret plante. Majland er medlem af BSCI og 
hele planteskolens produktion er certificeret 
under GlobalGAP. Derved er Majland’s 
kunder klar til møde fremtidens krav til 
juletræsproduktion og afsætning.

Jacob Majland
Salgs- & Produktdirektør
jacob@majland-europe.com

De 3 vigtigste faktorer  
for dit valg af juletræsplante: 
PROVENIENS 
PLANTEKVALITET 
CERTIFICERING

Tjen 50.000-75.000 kr.  
ekstra pr. hektar for  
hver omdrift. 

Vi leverer overalt i Europa til private som erhverv uanset 
mængde. Kontakt os for mere information 

Simmelbrovej 44, DK7260 Sdr. Omme
Tlf. +45 75341612, Fax +45 7534 2212 

www.majland-europe.com

Bengt Kvitzau
Salg & Marketing
bk@majland-europe.com

Vælg rigtigt fra starten – vælg Majland

26178_ann_Majland_DK_210x297.indd   1 19-02-2013   16:10:26
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Medlem

J ohansens Planteskole ApS er medlem af Danske Juletræer, fordi foreningen 
er et velfungerende forum for branchen, hvor informationer, kontakter 
og viden veksles mellem alle aktører fra frø til færdigt juletræ. Vi ser en 

udvikling i branchen fremadrettet, hvor vi mere skal fremstå som en samlet 
branche for at kunne fastholde vores stærke position i Europa inden for juletræer 
og klippegrønt, først og fremmest via bedre genetik og høj standard generelt.

Vi er med, fordi vi mener at kunne bidrage med noget til branchen. Men også fordi 
vi modtager rigtigt mange nyttige informationer, der støtter vores bestræbelser på 
at være en af de førende planteskoler inden for juletræs- og klippegrøntbranchen. 

De mange arrangementer giver os en god mulighed for at møde en stor del af vores kunder og potentielt 
nye kunder på en uformel måde. Det vægter vi højt som en del af at være tæt på markedet.

Endelig giver Nåledrys og Korte Meddelelser os helt aktuel viden og ’her og nu’ information om de mest 
højaktuelle emner i branchen.

Ejer Peter L. Jensen, Johansens Planteskole ApS, Børkop

» Vi er medlem, fordi…

J eg er medlem, fordi Danske Juletræer er den eneste uafhængige og pro-
fessionelle rådgiver for juletræsdyrkerne. Så enkelt er det. Jeg har været 
medlem, siden jeg begyndte at dyrke juletræer på markjord tilbage i 1992. 

Jeg har fra starten brugt foreningens dyrkningsrådgivning. Selv om jeg var plan-
teavler, blev jeg noget overrasket over, hvor anderledes produktionen var, og 
hvor mange usikkerhedsmomenter, der spillede ind. Altid har Danske Juletræer 
været villig til at yde kompetent rådgivning.

Da vi så kom frem til afsætningsfasen omkring år 2000, var der ikke mange gros-
sister, der ville til Bornholm for at købe træer. Så med ’starthjælp’ fra foreningen 

kørte jeg i min gamle Volvo til Tyskland for at starte min egen eksport. Fra at køre rundt med en lejet 
lastbil i sæsonen har det udviklet sig meget positivt gennem årene. De kunder, jeg har opdyrket i Tysk-
land, Østrig og Sverige, er ofte mindre stadehandlere.

Danske Juletræer har været aktive med at etablere ERFA-grupper, og med den løbende support har vi en 
god ERFA-gruppe på Bornholm, der mødes 8-10 gange om året. Det arbejde har medvirket til, at vi nu har 
en stabil produktion af juletræer på Bornholm.

Juletræsproduktion er en lille produktionsgren, og det er vigtigt, at vi står sammen om vores forening, 
så vi kan få de bedst mulige rammebetingelser for erhvervet.

Juletræsproducent Jørn Sonne, Juelgård, Bornholm

» Jeg er medlem, fordi…
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D anske Juletræer bidrager til at udbygge 
og vedligeholde dette stærke brand gen-
nem positive historier i medierne, især 

op til jul. Foreningen leverer også ofte baggrunds-
materiale til journalister, f.eks. om størrelsen på 
eksporten. Desværre kan juletræsbranchen også 

komme i modvind i pressen. Så forsøger forenin-
gen at imødegå kritikken med faglige og saglige 
argumenter ved hjælp af vores fuldt opdaterede 
presseberedskab. Vi hjælper også medlemmer, 
der skal i medierne, med de nødvendige nøgletal 
og baggrundsviden for aktuelle historier.  

Synlighed i pressen
Dyrkning og salg af danske juletræer har et godt og 

solidt ’brand’, som i høj grad kendetegnes af vær-

dierne dansk, autenticitet, miljøvenlighed og natur. 

Juletræer betragtes ikke som et konsumprodukt, men 

mere som et livsstilsprodukt. For mange er juletræer et 

naturprodukt fra skoven snarere end et kommercielt land-

brugsprodukt. Selv om juletræsmoden varierer, forbinder de 

fleste juletræer med tradition, genkendelighed, hygge og familie.

Enkelte entreprenøropgaver 
eller total entreprise 

• Gødskning med Flowmatic 500
• Sprøjtning med enarmet sprøjte
• Dragon Tågesprøjte
•  Plantning med 1 eller 2 rækkers skov- 

plantemaskine
• Plantning med spade
• Formklipning og topskudsregulering
•  Sprøjtemidler og gødning sælges til 

fordelagtige priser

af pyntegrønt & juletræer

OPKØB – SALG
OPARBEJDNING

Lyneborg Grønt ApS
Tlf. 8649 2600 / 4033 0786
www.lyneborggroent.dk

Pressen

PRÆCIS 
PLANTNING
MED GPS RTK GIVER MANGE FORDELE...

RosCrop er nem at bruge
Giver en præcis plantning
Er uafhængig af hastighed
Planter flere træer pr. time
Flere brugbare træer på arealet
Nemmere, skånsom pasning

Tlf.
 29104029

TLF. 29 10 40 29
www.thorsen-teknik.dk
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v/René Løvborg
Sepstrupvej 26, 8653 Them

Tlf. 20138443
Mail: rene@rlskovservice

TRÆ SØGES
◆ Løv- og nåltræ på rod søges til effekter og fl is
◆  Flishugning med mobil- og 

selvkørende fl ishugger
◆ Kun netto priser

www.rlskovservice.dk

TRÆ KØBES
◆ Løv- og nåltræ på rod søges til effekter og fl is
◆ Ingen salgs provision
◆ Ingen opstarts/administrationsgebyr
◆ Kun netto priser

www.rlskovservice.dk

v/René Løvborg
Sepstrupvej 26, 8653 Them

Tlf. 20138443
Mail: rene@rlskovservice.dk

Plantemaskiner
Netmaskiner
Redskabsbærer
Juletræsfælder
Gødningsfælder
Planteskolemaskiner
Portaltraktorer

Torvegade 39  ·  DK-7160 Tørring
Tlf.: 75 80 20 22  ·  Fax 75 80 20 33

e-mail: Info@egedal.dk

Specialmaskiner for juletræsdyrkning

Se mere på: www.egedal.dk

 Dansk Skovkontor A/S har siden 1950 
været det grønne områdes Handelskontor.

Vi lagerfører godt grej i professionel kvalitet: 
Meindl lædersikkerhedsstøvler, Pfanner beklædning, 

beskæregrej, kæder og sværd til såvel motorsave 
som til skovningsmaskiner og meget mere,

se www.danskskovkontor.dk

Dansk Skovkontor A/S . Kalundborgvej 92 . 4180 Sorø      
post@dansk-skovkontor.dk . Tlf.: 5783 0110

Katalog kan sendes uden beregning
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i Du vidste nok, at…
Ægte juletræer er bedst for miljøet
Ifølge miljøeksperter er ægte juletræer mere skånsomme over 
for miljøet. Mens træerne gror, optager de CO2, og efter jul kan 
de indgå i naturens kredsløb – i modsætning til de kunstige 
juletræer, som er produceret på en fabrik.

Men vidste du også, at…
Et juletræ binder næsten 16 kg CO2

Juletræer er gode til at binde CO2. Over en 9-årig omdrift bin-
der et juletræ af nordmannsgran omtrent 16 kg CO2 fra luften, 
mens træets biomasse opbygges. Mængden afhænger meget 
af gødskningen. Efter jul frigives den samme mængde CO2, 
når træet komposteres eller brændes af. Juletræer er derfor 
en CO2-neutral afgrøde. Hvis afbrændingen erstatter olie, gas 
eller kul, f.eks. i et fjernvarmeanlæg, har juletræet en positiv 
effekt på CO2-regnskabet. Juletræer lagrer mere CO2 end korn, 
raps o.l. Derfor øges bindingen af CO2, når man planter jule-
træer på landbrugsjord.
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F oreningen blev stiftet i 1984 som Dansk 
Juletræsdyrkerforeningen. I 2012 ændrede vi 
navn til Danske Juletræer, men er stadig 

Danmarks eneste brancheforening i alle forhold, 
der handler om produktion, økonomi og afsæt-
ning af juletræer og klippegrønt. 

Behovet for en forening opstod, da en nichepro-
duktion voksede til at være en væsentlig del af 
skovbrugets indtjening. Det fortsatte vokseværk 
betød, at juletræer nu især produceres på tidli-
gere landbrugsjord. I starten hed foreningen i 
daglig tale ’Pyntegrøntsektionen’. Formålet var at 

fremme produktion, markedsføring og afsætning 
af klippegrønt og juletræer.

Det formål gælder stadig, men Danske Juletræer har 
nu en noget mere omfattende rolle på en række om-
råder og tilbyder uafhængig faglig vejledning og tiltag, 
som medlemmerne ikke vil kunne få andre steder.

Udviklingen i både samfundet og branchen har 
øget behovet for en stærk og selvstændig organi-
sation, der kan varetage medlemmernes interesser. 
Vi arbejder efter mottoet ’sammenhold gør stærk’. 
Derfor vil vi gerne have dig som medlem også.  

Den eneste brancheforening
Danske Juletræer er opbygget på traditionel vis med generalforsamlingen som øverste myndighed. 

Her vælger deltagerne en bestyrelse, der leder foreningen frem til næste års generalforsamling 

– i samarbejde med sekretariatet.

Brancheforening

Køb dine planter hos 
HedeDanmarks planteskole

• Høj leveringsikkerhed

•  Sikkerhed for kendt og afprøvet genetisk 
herkomst

• Mange provenienser

• Høj kvalitet til konkurrencedygtige priser

•  Levering i sække, kasser eller løst i palle

www.hdplant.dk/nordmannsgran

Kontakt os for rådgivning og priser:

HedeDanmark a/s
Planteskolen Brøndlundgård 
Brøndlundvej 2, Gabøl 
6500 Vojens 

T: 74 87 16 00
E: plant@hededanmark.dk

Vi tilbyder Nordmannsgran og Nobilis 
af bedste kvalitet og oprindelse:
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Medarbejdere

Medarbejdere

Claus Jerram Christensen 
Direktør
Tlf. 2627 4266
cjc@christmastree.dk

Lars Bo Pedersen
Chefkonsulent
Tlf. 2673 4266
lbp@christmastree.dk

Kenneth Klausen 
Juletræsskovfoged
Tlf. 4025 4650
kk@christmastree.dk

Rune Vesterager Asmussen
Dyrkningskonsulent
Tlf. 2625 4266
rva@christmastree.dk

Ekspertise og tæt samarbejde
Vi garanterer den genetiske og tekniske 
kvalitet hver gang

Damhusvej 103, 7080 Børkop, Tlf. +45 75 86 62 22, Mobil +45 20 35 36 60 
rjp@johansens-planteskole.dk, www.johansens-planteskole.dk

Borupvej 62, 4683 Rønnede, Tlf. +45 56 32 60 52, Mobil 20 14 60 52
jho@susaaplanteskole.dk
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Alle kan blive medlem af Danske Juletræer. Kontingentet 

består af to dele (2018):

  Et basiskontingent på 1.740 kr./år

  Et arealkontingent på 175 kr./ha/år for arealer bevokset med 
nordmannsgran og nobilis op til 20 år. Både danske og 
udenlandske arealer regnes med.

Uanset arealet kan kontingentet maksimalt være 15.450 kr./år 
og inkluderer otte gratis leveringsadresser.

Virksomheder uden arealer betaler et basiskontingent på 
5.150 kr./år og inkluderer to gratis leveringsadresser.

Du kan læse mere om aktuelle priser og hente indmeldelses-
blanket på www.christmastree.dk > Medlemsfordele > Bliv 
medlem

Du er altid velkommen til at kontakte foreningen, hvis du har 
spørgsmål.

Danske Juletræer - træer & grønt
Blokken 15
3460 Birkerød

info@christmastree.dk
www.christmastree.dk
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