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Forsamlingsforbud og udsalgssteder for juletræer i en Corona tid 

 

I forlængelse af vores seneste henvendelse fra 24. april 2020 vender vi tilbage angående muligheder og 

begrænsninger i forbindelse med detailsalg af juletræer ved gårdsalg og stadepladssalg.  

 

Brancheforeningen Danske Juletræer organiserer en stor del de danske juletræsproducenter, hvoraf flere 

også har salg direkte til forbrugerne. Derudover har flere af foreningens medlemmer salg fra lejede 

stadepladser i byerne. Mere end halvdelen af alle danskere køber deres juletræ via gårdsalg eller 

stadepladssalg. Salget er ofte koncentreret på de sidste 4 weekender op til jul og på store og/eller populære 

udsalgssteder kan antallet af kunder periodevist overstige 100 mennesker på samme tid. 

 

Begge salgstyper foregår udendørs og ved gårdsalg har flere også ”fæld-selv”, hvor kunder går rundt på egen 

hånd i en bevoksning med juletræer for at finde netop deres favorittræ. Alternativet til gårdsalg og 

stadepladssalg vil være (indendørs) kædeslag fra butikker som Silvan, Bauhaus og Plantorama m.fl.  

 

Med Corona virussen er der indført mange regler og restriktioner for at begrænse smittespredningen. En af 

disse restriktioner vedrører forsamlingsforbuddet på pt. 50 personer. Til vejledning af vores mange 

medlemmer med gårdsalg og stadepladssalg har vi brug for at afklare om netop forsamlingsforbuddet er 

gældende eller man kan bruge retningslinjerne for (stor)centre, hvor antallet af kvadratmeter er afgørende 

for det samlede antal kunder.  

 

Altså kan det udendørs gård- og stadepladssalg bruge m2 - reglerne fra (stor)centre eller er man underlagt 

forsamlingsforbuddet. 

 

Det er vores vurdering, at gård- og stadepladssalg bør kunne gennemføres under reglerne for (stor)centre, 

idet producenterne/sælgerne godt vil kunne holde styr på, hvornår antallet af mennesker på pladsen 

overstiger det maksimale antal tilladelige personer og samtidigt håndhæve de nødvendige yderligere 

restriktioner. Hvis gård- og stadepladssalg underlægges forsamlingsforbuddet, kan vi frygte at udsalgssteder 

under (stor)centre reglerne som f.eks. Silvan, Bauhaus mfl. vil få en stor konkurrencemæssig fordel. 

 

Til hjælp for vores medlemmer har vi udarbejdet vedhæftede vejledning om de gældende regler og 

restriktioner grundet Corona. Ydermere har vi lavet et forslag til indretning af en salgsplads, så man 

optimerer ind- og udgang, ensretning af pladsen, opsætning af standere med sprit ved indgangen og 

undervejs på pladsen, infoskilt ved indgangen, afmærkning på jorden, samt plantegninger over de enkelte 

pladser til orientering af de besøgende/kunderne. 

 

Da salgssæsonen for juletræer er snarligt forestående håber vi på et hurtigt svar. 

 

Venlig hilsen 

Direktør Claus Jerram Christensen 

 

Bilag 1: Forslag til Coronavejledning ved gård- og stadepladssalg 

Bilag 2: Forslag til indretning af salgsplads 


