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Præsentation 
Ejendommen Solbjerg blev købt i 1975 
og var dengang på 13 Ha. Oprindelig 
var ejendommen en udstykning fra 
Holstenshuus ca. år  1851. Senere 
tilkøb bragte os op på 45 ha med 38 
ha nordmannsgran. 
 
Bygningerne var dengang forfaldne og 
omgivelserne tilgroede over 30 år, så 
udsigten var helt lukket. I dag er der 
åbnet op så udsigten over de 
Sydfynske øhav kan nydes.  
  
Arkitekturen med en tilbygning fra 
1906 var håbløs. Den økonomiske 
baggrund for købet var kaptajn i 
handelsflåden i 7 år og fra 1973 lods i 
danske farvande mellem Bornholm, 
Gedser, Spodsbjerg, Grenaa og 
Skagen – i alt: 40 år. 
 

Første tilplantning i 1979, 2 ha nordmannsgran 
Planterne var dengang relativt dyre, så en planteproduktion med frø fra Statens 
Planteavlsstation blev sat i gang og nåede ca. 80.000 over årene. Nutidens 
moderne maskiner til planteskoler har for længst udkonkurreret mig med 
hensyn til planteproduktion, og det er familien og jeg glade for. 
 
I  1997 og 2003 plantedes 3 ha meristemformerede masurbirk til 
møbelfabrikation ca. år 2040. 
  

Plantemateriale  
Jeg har i mange år haft et udmærket samarbejde med Tvedhøj Planteskole nær 
Fjerritslev. Jeg mener grundlæggende, at det forædlingsarbejde, der udvikles 
flere steder i Danmark, må resultere i bedre materiale end Ambrolauri, så jeg 
har nu i flere år plantet mere dansk end georgisk. 
 
Sammenligninger kommer nu ud til fordel for de danske, – men vækstenergien 
gør formklipning til et ”must”. Frøets proveniens - aftales med planteskolen til 
senere plantekøb som 2/2 eller 3/0. 
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Gødskning 
40 % kvælstof tildeles i foråret, 40 % i salgs-
kulturer om sommeren og 20 % i august som 
kalksalpeter. 

Driften 
Hovedproduktionen af juletræer afsættes gennem 
Skovfoged Klaus Jørgensen. 
 
Meget arbejde udføres selv. Der er tilknyttet ½ 
mand året rundt samt 8 polakkere og 4 danske i 
høsten. 

Renholdelse 
Der bredsprøjtes med 1,4 l Roundup om foråret og 
2,5 l om efteråret. Senere efter behov med 
Roundup og MCPA. 

Maskinpark 
Alle tilhørende maskiner 

1. Kulturforberedelse/genplatning 
2. Dyrkningsstrategi 
3. Provenienser (Danske) 
4. Masurbirk 
5. Naturgroede/formede træer 
6. Salgstræer/algebekæmpelse/bare skuldre/jordprøver 



Formiddags program:  
  
Punkt 1.  Kulturforberedelse 
 og genplantning 
Punkt 2.  Dyrkningsstrategi 
Punkt 3.  Proveniensafprøvning   
 Danske provenienser v. 
 Ulrik Brauner Nielsen 
  
               

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

Frokost: Let grill-traktement 
 
 
 
 

Punkt 1. Kulturforberedelse og genplantning 
Efter afdrivning fældes træerne, samles i bål og brændes af for ikke at rode med 
knuste planterester. 
 
Derpå stødknusning, 35 cm grubning samt flere stubharvninger, der frembringer 
et perfekt plantebed. 
 
Plantes første uge i august med 2/2 planter, hvilket kræver et tæt samarbejde 
med sin planteskole, idet planterne er i groning og let tager varme. Planterne 
tages op – bør ikke køles – og hentes dagen efter.  
 
Tages straks ud af sækkene ved hjemkomst (på grund af varme) - og henstilles 
på jorden i skyggen tæt sammen og vandes, så de holdes fugtige. 
 
Fra optagning til plantning ca. 24 timer. Der betyder, at der stort set ikke er 
planteafgang, men noget nedbør efterfølgende fremmer selvfølgelig resultatet. 
  
Fordelen ved plantning i august er, at man udnytter de høje jordtemperaturer og 
røddernes naturlige vækstrytme, så de fortsat kan gro de næste 6 uger, og 
dermed har mulighed for en god start det kommende forår. 
 
Der sker en markant stigning i røddernes vækst sidst i juni måned og frem til 
omkring september, men det er vigtigt, at plantningen foretages i august eller 
det tidlige efterår. Hvis plantningen udføres for sent i efteråret, er der fare for, at 
planterne ikke gror fast med opfrysning eller udtørring til følge.     



A. Skibelund   Store 2/2 plantet 13/8 2014 
B. Silkeborg Nordskov  Jiffy – 2 rækker 
C. Silkeborg Nordskov  3/0 plantet 12-16/8 2013 
D. Vargårde, Ny Saltbjerg Plantet august 2012 
E. Silkeborg Nordskov  Plantet september 2011 
F. Ambrolauri Tlugi afd. 20 Plantet august 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Diskussion:  Danske proveniensers  vækstenergi 

 

F 
E 

D 

C 

B 

A 

Punkt 2. Dyrkningsstrategi 
               

Jordtal Rt Pt Kt Mgt 

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

2014 5,0 1,3 8,3 9,2 

2016 4,7 1,7 7,9 5,2 

Første 4,5 ha plantet 13. august 2014 som 2/2 planter fra Ambrolauri pulje. 
Skibelund FP266. Planteafstand 120*115cm. Kulturanlæg var helt ideelt med 
perfekt plantebed og efterfølgende godt vejr for planterne. Den følgende vinter 
var mild. Første vækstår, topskud +12 cm. Sprintere fik ConShape i 2017. 
 
Næste 2,5 ha plantet 12. august 2013 Silkeborg Nordskov. 
 
Næste 1,5 ha plantet august 2012. Vargårde, NySaltbjerg. 
 
Sidste 1,5 ha plantet august 2010, Ambrolauri Tlugi afd. 20. 
               

Der udtages jordprøver hvert andet år. 
               

Punkt 3. Proveniensafprøvning og danske provenienser 
               



Eftermiddagens gåtur 
På vej mod øst ses et afviklet areal, der genplantes med MOSEMARK FP 251 
(Frøhøst 2014). 
  
Længere mod øst ses færdige kulturer med Ambrolauri 1½ sektion med 
naturgroede og resten med formklippede. 
  
Den sidste mark mod højskoven er Silkeborg Nordskov, formklippede, med et godt 
udbytte foreløbig. Men igen for lidt kiesesit. Prøver nu at dele kieserit til 100 kg 
forår og 100 kg efterår. Samme markstykke mod vest er Ambrolauri og er 
afmærket. 
  
De sidste to år har jeg tågesprøjtet med flydende gødning (bionutria, kvælstof, 
magnesium og mangan) 3 gange i vækstsæsonen på kulturer over 1 meter. 
Træerne her ser ud til at have en forbedret nålefylde, eller er det forædlingen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Provenienser: 
A. Ambrolauri Tlugi afd. 14-17 2/2 plantet i august 2016 
B. Skibelund  2/2 plantet i august 2015 
C. Skibelund  2/2 plantet i august 2014 
D. Ambrolauri Tlugi  Plantet i 2010 
E. Ambrolauri Tlugi afd. 20 Plantet i august 2010 
F. Silkeborg Nordskov   Plantet 12/8 2009 
 
Haralds observationer: Ambrolauri Tlugi tegner til at have større  
hyppighed af træer med ”bare skuldre” end 
Silkeborg Nordskov på denne lokalitet. 
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Punkt 4.  Masurbirk.  
Masurbirk er en særlig variant af vortebirk. Masurbirk findes i 
Finland, Baltikum, Hviderusland, Danmark, Sverige og Norge.  
  
Veddet af masurbirk har en helt speciel struktur. I det lyse ved 
findes mørke tegninger som består af kallunsvæv og som i tværsnit 
af ældre stammer danner en V-form med spidsen pegende ind mod 
marven. Veddet er eftertragtet til møbler, brugskunst og dekorative 
formål. Når det gælder hårdhed, vægtfylde og skønhed er 
plantagedyrket dansk masurbirk et værdigt alternativ til truede 
tropiske træarter. 
 
 
Kunderne efterspørger tætvoksede og slanke kegleformede træer. 
Er det uklippede/naturgroede juletræ historie? 
 
 

Punkt 5.  Naturgroede træer kontra formede træer 
 

Punkt 6.  Salgsklare træer: principper for udtag og skrotning. 
 
Alger i nordmannsgran – hvad kan der gøres? 
Demosprøjtning af udvalgte træer (mærket med orange etiketter) 
med TopGun Finalsan Koncentrat. 2 % opløsning udbragt med 
rygsprøjte til afdrypning. Foretaget d. 26/4 ‘18 kl. 17.30 i 
overskyet vejr på tørre træer. Temp. 11°C. 
  

År Rt Pt Kt Mgt 

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

Solbjerg (10/Ew) 2014 6,2 2,0 16,0 20,0 

2016 5,3 6,9 17,0 8,3 

2017 6,6 3,2 11,0 16,0 

Solbjerg (13/D) 2014 4,7 7,5 16,0 8,4 

2016 4,6 6,2 13,0 6,1 

2017 4,5 6,6 8,6 6,8 

Rikkelsbjerg (18/F) 2016 5,6 2,0 16,0 11,0 

2017 5,2 2,9 8,8 10,0 

 
Jordbundsprøver 
 



I samarbejde med 
Nanna og Harald Henningsen 
 


