
1. Sorteringer

Jeg sælger efter følgende sorteringssystem (sæt kryds):

 3 kvaliteter: Prima / standard / uklassificeret 

 3 kvaliteter: A (=prima og allerbedste standard)  / B (= standard)  / C (= uklassificeret-3. sort)

 2 kvaliteter: A (= prima og bedste 2/3 af standard) / B (= ringeste 1/3 af standard og alle uklass.-3.sort.-C)

2. Markedsprognose

 Antal solgte  nordmannsgran-juletræer i alt 2018 (indeks 100)

 Forventet udbud nordmannsgran-salgstræer i alt 2019

 Forventet udbud nordmannsgran-salgstræer i alt 2020

 Forventet udbud nordmannsgran-salgstræer i alt 2021

 Forventet udbud nordmannsgran-salgstræer i alt 2022

Antal Pris

Træart
Kvalitet                      

(skriv)

Højde     

(cm)

Farve

(vejledende)
stk.

Læsset på bil 

(kr./stk.)
Grossist

Direkte 

eksport
Detail

NGR 60-80

NGR 80-100 Grå

NGR 100-125 Grøn

NGR 125-150 Lilla

NGR 150-175 Orange

NGR 175-200 Rød

NGR 200-225 Rosa

NGR 225-250 Orange

NGR 100-125

NGR 125-150

NGR 150-175 Gul

NGR 175-200 Blå

NGR 200-250 Hvid

NGR

NGR

NGR

NGR

NGR

NGR

- - - SE ØVRIGE ARTER PÅ NÆSTE SIDE - - -

PRISINDBERETNING FOR JULETRÆER 2018

Til brug for Danske Juletræers arbejde med prognosticering af det fremtidige udbud, har vi brug for viden om det forventede fremtidige salg fra din 

ejendom. Derfor vil vil bede dig om at komme med dit bedste bud på udbuddet fra din produktion med udgangspunkt i dette års marked. Hvis du 

ikke ønsker oplyse om konkrete mængder, så er det fint blot at gøre det indekseret. Sæt år 2018 til indeks 100, og skriv så det forventede 

indekstaltal for de kommende år.

Sorteringer Aftagertype (sæt X)

NORDMANNSGRAN

For at skabe et overblik over producenternes salg til de næste led i distributionskæderne, indsamler vi hvert år informationer om de opnåede priser 

hos alle producenter. Disse informationer er grundlaget for den prisstatistik, vi udarbejder og gør tilgængelig på www.christmastree.dk.

Mixpartier

Fordeling til kvaliteter ifølge 

foroven og/eller størrelser (%)

 Helt andet system - beskriv:



Antal Pris

Træart
Kvalitet                      

(skriv)

Højde     

(cm)

Farve

(vejledende)
stk.

Læsset på bil 

(kr./stk.)
Grossist

Direkte 

eksport
Detail

NOB

NOB

NOB

NOB

NOB

RGR

RGR

RGR

RGR

RGR

RGR

Danske Juletræer - træer & grønt

Att. Claus Jerram Christensen

Blokken 15

3460 Birkerød

Sorteringer Mixpartier Aftagertype (sæt X)

Fordeling til kvaliteter ifølge 

foroven og/eller størrelser (%)

- - - SIDE 2 af 2 - - -

RØDGRAN

ANDRE ARTER (skriv art i første kolonne)

Det udfyldte skema sendes til:

NOBILIS


