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Deltagerne i netværket
✱ Michael Schnor: Arbodania

✱ Otto Lundstedt: Dønnerup Gods

✱ Kristian Bodal-Lauridsen: Dønnerup Gods

✱ Lars Bols: Fair Trees

✱ Marianne Bols: Fair Trees

✱ Bjarke Brandt Helms: Salten Langsø Skovadministration

✱ Peter Hartvig: Flakkebjerg, Århus Universitet

✱ Johan Wedel Nielsen: Grøn Jul

✱ Jørn Bertelsen: Kidbæk Juletræer og Pyntegrønt

✱ Hans Peter Ravn: IGN, Københavns Universitet

✱ Jørgen Kæhlershøj: Jutek

✱ Ulrik Brauner Nielsen: IGN, Københavns Universitet

✱ Lars Bo Pedersen: Danske Juletræer

✱ Iben M. Thomsen: IGN, Københavns Universitet

✱ Ulrik Nyvold: Levinsen A/S

✱ Henrik de Linde: De Linde ApS

✱ Casper Pleidrup: Skovdyrkerforeningen Midt

✱ Børge Klemmesen: Julgransajten

✱ Lis Sørensen: Introcert

✱ Adam Kofoed Månsson: Danske Juletræer

✱ Claus Jerram Christensen: Danske Juletræer

Følg projektet og læs mere på:
www.christmastree.dk/om/projekter/oekologisk-netvaerk/

Læs mere i Nåledrys 108
Sommer 2019 s. 10-13

Hvorfor et projekt om økologiske juletræer?
Efterspørgslen på økologiske juletræer stiger. Siden 2001 har det været muligt at dyrke og sælge økolo-
giske juletræer under det røde Ø-mærke i Danmark.

Det skønnes, at det potentielle marked for økologiske juletræer i Europa udgør omtrent 10 % af markedet 
for nordmannsgran svarende til 4,5 millioner træer.

Trods stigende efterspørgsel har det danske areal med økologisk producerede juletræer været lavt i flere 
år, mens produktionen stiger i f.eks. Tyskland. Dette vidner om særlige udfordringer for de danske øko-
logiske juletræsproducenter.

Der er således en række begrænsninger, som hæmmer den naturlige stigning i udbuddet, når efter-
spørgslen er høj og stigende. Således har udenlandske juletræsproducenter mulighed for at sælge øko-

logiske træer efter lempeligere regler end i Danmark.

kologisk 
netværk

Formål
Det er projektets formål at udpege de områder inden 
for lovgivning, dyrkning og afsætning, som udgør 
særlige barrierer for en dansk produktion af økologiske 
juletræer. Det er ligeledes formålet at etablere

ERFA-grupper samt at anvise områder, hvor der er 
behov for mere forskning og udvikling.

✱✱

Tre typer af udfordringer
Projektet har tre arbejdspakker, der fokuserer på 
grupper af særlige udfordringer relateret til:

- Lovgivning og regelsæt i Danmark og udlandet

- Dyrkning

- Afsætning
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Nyt projekt om økologisk  

PRODUKTION AF JULETRÆER

Danske Juletræer er bevilget et netværksprojekt af GUDP til i 2019 at afdække mulige begrænsninger i den 

økologiske juletræsproduktion gennem fokus på de juridiske, dyrkningsmæssige, forskningsmæssige 

og  afsætningsmæssige udfordringer under den nuværende ordning for økologisk juletræspro-

duktion i Danmark. I projektet indgår der et bredt netværk af aktører fra branchen. 

ADAM KOFOED MÅNSSON1), LIS SØRENSEN2), CLAUS JERRAM CHRISTENSEN1) OG LARS BO PEDERSEN1)

1) DANSKE JULETRÆER, 2) INTROCERT

Vil du være med i Øko-netværket?

1 GUDP er en erhvervsstøtteordning, der skal skabe mere sammenhæng mellem forskning, udvikling og demonstration af viden på fødevare-, jordbrugs-, fiskeri-  

og akvakulturområdet herunder også på økologiområdet. Programmet skal medvirke til, at der gives midler til de forsknings-, udviklings- og demonstrations  

projekter, som har de største potentialer og løser de mest centrale udfordringer i fødevaresektoren. Se mere på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Nyt øko-netværksprojekt

I netværksprojekter under GUDP fokuseres der på at kortlægge 

barrierer og erhvervsmæssige perspektiver samt udviklings-

potentialer inden for et afgrænset område. Det er også hensig-

ten, at sådanne netværk skal være grundlagsgivende for sam-

arbejdet mellem aktørerne med henblik på senere projekter. 

Vores netværk består af et bredt spektrum af aktører, der 

repræsenterer både konventionelle og økologiske producenter, 

praktikere såvel som ledere, maskinproducenter, certificerings-

firmaer, frøhandlere, planteskoler, brancheorganisation og 

forskere med ekspertise indenfor genetik og bekæmpelse af 

ukrudt og skadevoldere. Så godt som hele værdikæden i jule-

træsproduktionen er derfor repræsenteret med de nuværende 

15 deltagere. Har projektet imidlertid din interesse, vil vi meget 

gerne udvide gruppen. Netværksprojektet afvikles og afsluttes 

i år 2019.

Formål
Det er projektets formål at udpege de områder inden for lov-

givning, dyrkning og afsætning, som udgør særlige barrierer 

for en dansk produktion af økologiske juletræer. Det er lige- 

ledes formålet at etablere ERFA-grupper samt at anvise om- 

råder, hvor der er behov for mere forskning og udvikling.

Stigende efterspørgsel

Efterspørgslen på økologiske juletræer stiger. Siden 2001 har 

Økologisk areal i forhold til det totale
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