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Præsentation 
Ulrøgelvej 6 er en gammel skole (fra den tid, 
hvor det var nødvendigt med lidt landbrug for at 
supplere en lærerløn). 
 
Til ejendommen er der ca. 13 ha, hvoraf 
hovedparten er tilplantet med nordmannsgran + 
ca. 1½ ha nobilis. Vi købte stedet i 2001 og 
tilplantede hele arealet i 2002-2003. I alt passer 
vi ca. 60 ha. totalt inklusiv pasningsaftaler og leje 
af jord. 
 

Afsætning 
Vi sælger til alle, som vil købe og har gennem 
årene oparbejdet en god kundekreds af 
havecentre og stadehandlere i store dele af 
Europa, men vi sælger også til danske grossister. 
Salgsleddet har vi selv oparbejdet siden 1993. Vi 
omsætter ca. 45.000 træer, dels egne træer og 
dels opkøb hos kolleger. 
 

SK Skovkultur, Team Service og 
Juleshoppen 
er alle firmaer, som Jens og Birgitte har 
etableret. SK skovkultur har eksisteret i snart 20 
år og beskæftiger sig med alt indenfor juletræer 
og klippegrønt (planteetablering, pasning, 
oparbejdning) og eksporer i dag træer og grønt 
til både Norge, Sverige, Estland, Letland, Litauen, 
England, Rumænien, Ungarn, Polen og Tyskland. 
 
Team Service. Vi udvikler en del maskiner selv 
som sælges gennem firmaet Team Service. 
 
Derudover er vi gennem firmaet Juleshoppen 
danske forhandlere af juletræsfods-systemet 
Easyfix. 
 

Driftsformål 
At producere og sælge egne og opkøbte juletræer og klippegrønt af høj kvalitet 
både til indland og udland bl.a. gennem eget salgsled. 
 



Jordbund og topografi 
Arealerne ligger lige øst for israndslinjen på bakkede 
morænejorde til den gode side (hovedsageligt 
sandblandet lerjorde). 
 

Maskinpark 
Som følge af vores entreprenørvirksomhed har vi de 
fleste maskiner selv, herunder gødningsudlægger, 
bomsprøjte, dobbelt stabklipper, fældeklo, smalle hjul 
og side- og bundinddækning til EGHOLM 2150, 
netmaskine, luftgødningsspreder Flowmatic, kran til 
storsække, plantemaskine 1-, 2- og 3 rækker og 
Juletræsfræser/spidsere. 
 

Kulturforberedelse 
Knusning og tilførsel af 4-5 ton dolomitkalk. 
Plantning hovedsageligt Ambrolauri Tlugi 2/1 som 
forårsplantning. 
Har desuden lidt Apsheronsk og Borshomi. 
Planteafstand 1,20 x 1,10 m. 
 

Renholdelse 
Indtil stabklipning: Bomsprøjtning – Roundup – Legacy 
Efter stabklipning: Rækkesprøjtning – Roundup – 
MCPA – Legacy efter behov. 
Alle kulturer efterårssprøjtes med 1,5-2 liter Roundup. 
 

Gødskning 
Små træer håndgødskning eller rækkegødskes med 
NPK 21-3-10 eller tilsvarende.  
Jordprøver hvert 2-3 år og disse lægger grund for 
gødningsstrategien. 
Efter 4. vækstsæson gødskes med luftspreder, typisk 
300 kg. pr. ha + 150 kg kieserit. 
Større træer gives ca. 5 kg/ha bittersalt. Salgbare 
træer gødes august-september med ca. 50-60 kg 
N/ha. 
 

Skadedyrsbekæmpelse 
Lus og mider bekæmpes efter behov. 
 

Regulering og formning 
Vi stabklipper så tidligt som muligt, typisk efter 4. år. 
Samme år laves grundklipning med hækkesaks og de 
efterfølgende år  vækstreguleres med tang og 
pomoxon og nibning af øverste grenkrans. 
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Formiddags program:  
  
Punkt 1.  Dyrkningsstrategi 
 Bundklipning og 
 formning 
Punkt 2.  Rødgran juletræer 
 Nobilis klip        
               

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 
 
 
 
 



Eftermiddagens program:  
  
Punkt 3. Formregulering 
 Provenienser 
Punkt 4. Algebekæmpelse DJ-demoforsøg 
 Førstegangs udtag af juletræer 
 Dræning 
Punkt 5. Bare skuldre 
 Gødskning 
Punkt 6. Planteetablering 
 Renholdelse 
Punkt 7. Salgskultur 
 Omdriftstid 
  
 
Mødested ConShape +  
 Pomoxon Extra 

Punkt 4. Algebekæmpelse, Demoforsøg med TopGun fra 
Ecostyle 
 
Danske Juletræer har fået godkendt TopGun Finalsan til algebekæmpelse i 
juletræer og klippegrønt. Effekten af behandlingen vil ses som en hvidfarvning 
af algebelægningerne, der ofte bliver siddende på træerne efter behandling. 
Derfor anbefales tidlig påbegyndelse af bekæmpelse, således at yderligere 
spredning på træerne forhindres, og træernes nye tilvækst kan dække de døde 
belægninger. TopGun Finalsan Koncentrat er et kontaktmiddel, og derfor er 
tilstrækkelig dækning særdeles vigtig. Den bedste dækning opnås ved at 
anvende rækkegående vertikalsprøjter, men også tågesprøjter kan anvendes. 

Punkt 3. Formregulering og provenienser 
 
Der stabklippes så tidligt som muligt og grundformklippes samtidigt. Dette ud-
føres med hæksaks. Opfølgende formklip gøres med håndsaks. 
Der plantes traditionelt Ambrolauri Tlugi, men andre afprøves for at 
sammenligne: Apsheronsk og Borshomi. 



Bekæmpelsen bør ske ved forebyggende tiltag. Vigtigt er lys og luftbevægelse, 
tynding af kulturerne, nedlæggelse eller tynding af læhegn og stabklipning. 
 
Det er formentlig en fordel at undgå bladgødskning og at udbringe faste 
gødninger i rækkerne fremfor på hele arealet med udstyr, der kan afsætte fint 
gødningsstøv på træerne. Ammoniumbaserede gødninger eller gødninger, der 
kan omdannes til ammoniak, har et større potentiale til at give øget algevækst 
gennem fordampning af ammoniak tæt på træerne. 
  
Hvor forebyggelse er utilstrækkeligt, anbefales bekæmpelse med TopGun i en 2 
% brugsopløsning. TopGun virker ved kontakt. Det afgørende, at algerne 
rammes af sprøjtevæsken. Da algerne sidder langt inde i datidens tætte træer, 
skal der anvendes store væskemængder for at sikre en tilstrækkelig dækning. 
dette betyder, at der i nær salgsklare kulturer bør anvendes mindst 2000-3000 
l/ha i salgsklare kulturer.  
 
Den bedste bedste effekt opnås ved at påbegynde bekæmpelsen tidligst muligt. 
Ved at starte bekæmpelsen tidligt øges mulighederne for at kunne kontrollere 
samt forhindre, at algerne breder sig og bliver mere tydelig (og vanskeligere at 
bekæmpe). 
 
Ved 7000 træer/ha svarer 2000 l vand/ha til mindre end 3 deciliter pr. træ. Et  
træ på 1,5 m har skønsmæssigt 100.000 nåle, og dermed er der kun 0,003 ml 
 sprøjtevæske til rådighed til hver nål. 



 

Punkt 6. Planteetablering 
Efter afdrift grenknuses de resterende træer, og jorden  
kalkes efter behov. 
Der forårsplantes typisk med 2/1-planter. 
Renholdelse sker med bredsprøjtning. 
 
 

Punkt 7. Salgskultur 
Salget er styrende for omdriftstiden, idet der søges op- 
timal afsætning for alle træer. Det er altid en overvejelse, 
hvor mange eller hvor få træer, der skal være  tilbage pr. 
ha for at det er lønsomt at drive kulturen et år mere. 
Er værditilvæksten efter fradrag af dyrkningsomkostninger 
på højde med det gennemsnitlige årlige dækningsbidrag for en omdrift? 
 
 
 
 
 
 
 

Punkt 5. Bare skuldre og 
gødskning 
Bare skuldre forekommer, men er ikke et 
problem. Der gødskes  overvejende med NPK 
21-3-10 eller lignende og suppleres med 
kieserit (150 kg/ha≈25 kg Mg/ha) efter 4 
vækstsæson. Større træer bladgødskes med 
bittersalt (5 kg/ha ≈ 0,5 kg Mg/ha). I 
området tilføres ca. 2,5 kg Mg/ha fra 
atmosfæren. Tilførsel fra mineralisering + 
forvitring skønnes til 10 Mg/ha/år. Salgsklare 
træer gødskes med 50-60 kg N/ha som 
farvegødskning. Jordprøver fungerer som 
støtteværktøj til gødningsstrategien 
 

Jordtal (2016) Rt Pt Kt Mgt 

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

Syd 5,5 3,1 9,2 15,2 

Nord 5,7 3,4 10,0 12,6 

Nordligst 6,0 1,9 11,9 7,0 

År Plante-
tal 

Optagelse 
Mg/ha/år 

1 6612 0,4 

2 6612 1,5 

3 6612 2,8 

4 6612 4,1 

5 6612 5,5 

6 6281 6,5 

7 5620 7,1 

8 4628 6,9 

9 2975 5,1 

10 1322 2,6 



I samarbejde med 
Jens Krogh Andersen og 
Birgitte Krogh Esbersen  
 


