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Driftsformål 
At producere og sælge juletræer og klippegrønt af høj kvalitet til grossister og 
kirkegårde. 
  
 
 
 
 
 

Driften 
Efter at have startet på forpagtede arealer og gradvist 
udvidet hen over årene, dyrkes der nu juletræer på 
småt 40 ha, bl.a. her i Løjet Skov. Det meste 
klippegrønt købes på roden og høsten foretages med 
en fast mandskabsstyrke. Der høstes ca. 150 tons 
klippegrønt og den årlige produktion af juletræer var i 
2017 på lidt over 12.000 træer. Denne er stigende, 
men er planlagt til at ende på mellem 20.000 – 25.000 
stykker. Selve virksomheden ligger ved Nysted på det 
sydlige Lolland, mens produktionsarealerne er 
geografisk spredt på Lolland samt det sydlige og 
vestlige Sjælland.  
 
 Hovedproduktionen af juletræer afsættes gennem danske grossister, men ca. 
1/3 sælges til stadepladshandlere eller eksporteres til egne kunder. 
Klippegrøntproduktionen sælges næsten udelukkende til kirkegårde på Lolland 
og Sjælland. 
 
Ved siden af egen produktion ydes der også i beskedent omfang 
dyrkningshjælp til andre producenter. 
 
Så meget af arbejdet udføres selv af Tine og Carsten, - ellers indlejes arbejds- 
og maskinkraft efter behov. Typisk har vi 2 – 4 polske folk i forårs- og 
sommermånederne og 8 – 10 mand i høstperioden. Derudover har vi danske 
entreprenører til at stå for slåning af spor, sprøjtning samt pakning af 
juletræerne. 
 
 
 
 
Både ukrudtsbekæmpelse og gødskning varetages gennem en kombination af 
egen indsats og med hjælp fra maskinstation. Egne maskiner består af 
tågesprøjte, ATV-sprøjtemaskine, netmaskine. 

 

Præsentation 
Firmaet blev stiftet i 2002 og beskæftiger sig med salg 
af juletræer, klippegrønt og blomster til grosister og 
kirkegårde, men også med salg af brænde og råtræ til 
private og erhvervsmæssige forbrugere. 
 
Firmaet ejes og drives af Carsten Egebro. De 
administrative opgaver varetages hovedsageligt af 
Tine. Tine er uddannet agronom, mens Carsten er 
uddannet som skov- og landskabsingeniør. 
 
  
 
 



Kulturstart 
Ingen fast model. Generelt køres med løbende indplantning. 
 
Ved nyanlæg foretages knusning til jordoverflade. 
 
Foretrukne proveniens: Ambrolauri Tlugi. Af arbejdskraftmæssige hensyn 
foretages altid forårsplantning. Udelukkende 2/1. 
 
Planteafstand frem til 2016: 110 x 110 cm. Derefter ændret til 120 * 120 cm. 
  
  
Renholdelse  
Ved nyanlæg: forberedende sprøjtning med 3 l/ha  
Round-Up i september/oktober. 
 
Derefter (Lolland): 
 
Rækkevis sprøjtning med 1,25 l/ha Roundup.  
Foretages 2 – 3 gange i løbet af vækstsæsonen. 
 
Derefter (Sjælland): 
 
Traktorsprøjte med Logo. 
 
Kratrydning i august   
  
Gødskning 
Der håndgødskes fra træerne er lidt over knæhøjde. Type og mængde 
bestemmes via nåle- og jordprøver. Disse foretages mindst hvert andet år på alle 
arealer. 
  
2/3 af gødningsmængden udbringes april. Resten i juni. 
 
Evt. farvegødskning foretages i august.  
 
Hvor der er mangel på mangan, kobber og magnesium sprøjtes med flydende 
gødning. For både mangans og magnesiums vedkommende gentages 
sprøjtningerne hen over vækstperioden og helt frem til september. 
  
  
Skadedyr 
Der behandles mod galmider med 4 kg svovl/ha ultimo april og lusesprøjtes efter 
behov, fra ingen til to behandlinger. 
  
Formning 
Manuel stabklipning og formklipning med håndsaks. Hæksaks har været anvendt 
og vil ikke udelukke, at vi vender tilbage til den. 
  
Vækstregulering 
Foretages med Pomoxon. Der behandles med rulle 2-4 gange i vækstsæsonen. 
  
Jordbund og topografi  
Produktionsarealerne er gennemgående forholdsvis stiv lerjord (JB 7), men med 
varierende indhold af Rt og organisk stof. De flade produktionsarealer  
afvandes gennem både åbne og lukkede dræn. 



Formiddags program:  
  
Punkt 1.  Dyrkningsstrategi. 
Punkt 2.  Bare skuldre. 
                 Jordprøver og forsøg. 
               Modforanstaltninger, 
 herunder bladgødnings-
 produkter fra Yara ved 
 Steen Aarup        
               

Jordtal (2018) Rt Pt Kt Mgt 

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

Måleværdier 4,3 1,1 5,8 6,3 



Løjet 
Skov 

N P K Mg Mn Cu N/Mg K/Mg 

Sund 1,3 0,12 0,45 0,058 370 3,5 23 8 

Usund 1,3 0,13 0,46 0,045 520 3,2 30 10 

Gns., 5 
lokaliteter 

N P K Mg Mn Cu N/Mg K/Mg 

Sund 1,1 0,10 0,56 0,044 420 3,6 25 13 

Usund 1,1 0,12 0,58 0,056 600 6,5 21 10 

Mødested 
Demonstration af planter, maskiner og 
tilbehør: Bayer, BioNutria, CompacTree, 
Dansk Skovkontor, Egedal Maskinfabrik, 
Fausol Production. HD2412, 
Himmerlands.com, JUTEK, Majlands 
Planteskole, Schauer Danmark, Seges, 
Skærbæk Maskinforretning, Sønderup 
Maskinhandel, Team Service, Yara og Øgro 
  

Frokost: Let grill-traktement 
 
 
 
 

RISK-projektet: Danske Juletræer har fået bevilget et projekt af 
Forskningsenheden, som skal forbedre beslutningsgrundlaget til at modvirke 
”bare skuldre” gennem en ny metode til risikovurdering. Det etårige projekt 
sætter fokus på ubalancen mellem kvælstof og magnesium på 5 lokaliteter 
ved at følge udviklingen i nålekemien hen over året. Fysiologiske og 
økosystemstudier i rødgran peger på at N/Mg-forholdet skal være under 20 i 
årsnåle og under 30 i ældre nåle. Stabklipningens betydning er også 
inddraget i projektet. 

De første nåleanalyser i Risk-projektet 

13. marts: 

13. maj: 



Punkt 3. Løbende indplantning. Bedre 
arealudnyttelse kontra arbejdskrævende 
kulturpleje. Fordele af skygge og læ. Fordele af 
lille jorderosion og inkorporering af organisk 
stof, mindre udvaskning af kvælstof Hvad med 
honningsvamp? Valget afhænger af 
driftsformål og dyrkningsmæssige 
udgangspunkt 
 
 
 

Eftermiddagens program:  
  
Punkt 3.  Løbende indplantning 
Punkt 4.  Algebekæmpelse 
Punkt 5. Biostimulanter. 
Punkt 6. Jord(bundshul) 
 Manganmangel 
 Modforanstaltninger, herunder 
 bladgødningsprodukter 
 fra Yara ved Steen Aarup 

Punkt 4.  Algebekæmpelse. 
               Demoforsøg med TopGun fra 
 Ecostyle. Sammenligning af 
 kontrol, tågesprøjte og 
 håndsprøjte. 
 Dækningsgrad er afgørende. 
 
 

Punkt 5.  Hvad er biostimulanter og 
 ”Hicure” ved Lars Tveter, 
 Syngenta 
 



Punkt 6.  Manganmangel.  
 
Bladgødskning med mangansulfat (3 kg/ha pr. gang) 
3-5 gange hen over sommeren afhængig af behov. 
Bladgødskning virker hurtigt, men effekten svinder. 
Virkningsgraden bestemmer antal doseringer. 
 
Jordbundshul 
 
 

Mangans tilgængelighed afhænger af manganindholdet i jordvæsken, som især er 
bestemt af opløseligheden af manganoxider, som selv er bestemt af jordens Rt og 
iltindholdet. Opløseligheden af manganoxider falder med en faktor 100 ved en 
stigning i jordens Rt med 1 enhed. Selv en ændring i jordens Rt på 0,1 kan derfor 
have afgørende betydning for mangans tilgængelighed. Tilsvarende betydning har 
ilten i jordvæsken, hvor højt iltindhold fastlægger mangan mens lavt iltindhold 
øger tilgængeligheden. 
 
Udover jordens pH og iltkoncentration kan mangans tilgængelighed nedsættes 
markant ved høje værdier af Pt, idet mangan let udfældes som manganfosfat. 
 
Mangan bruges bl.a. ved dannelsen af planternes grønkorn og i fotosyntesen. 
Manganmangel giver typisk gule årsnåle. Mangan er immobilt i planten og kan 
ikke flyttes fra de ældre til de yngre nåle. Gulfarvningen starter ofte på sydsiden 
af træet og bevæger sig opad i takt med at træet gror.  Manganmangel kan 
visuelt ikke skelnes fra jernmangel.   
 
 
Yara’s manganprodukter ved Steen Aarup 

Nålekemi N P K Mg Mn Cu Fe N/Mg 

Anbefaling 1,4-
1,8 

0,14-
0,22 

0,5-
1,0 

0,06-
0,14 

50-
2500 

3-
12 

45-200 <20 

”Ok trivsel” 1,5 0,11 0,42 0,096 62 2,8 33 16 

”Mistrivsel” 1,2 0,10 0,24 0,071 9 2,1 31 17 

Jordtal Rt Pt Kt Mgt 

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

”Ok trivlsel” 6,2 <1,0 7,2 18 

”Mistrivsel” 7,6 1,6 9,0 13 



I samarbejde med Carsten Egebro 


