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Dansk juletræsproduktion er Europas førende på eks-
portmængde og kvalitet, og den er også blandt de 
mere miljøvenlige i Europa. Der anvendes dog kemiske 
hjælpestoffer til bekæmpelse af insekter og ukrudt og 
til vækstregulering. Forbrugerne efterspørger i stigende 

grad usprøjtede træer, og der er stor politisk opmærk-
somhed på at reducere eller afskaffe brugen af pesticider. 
Især midler med glyphosat og insektmidler i gruppen 
neonicotinoider er i offentlighedens søgelys.
 
Projektet for at nyudvikle og fastholde en dansk jule-
træsproduktion med en øget bæredygtighed skal ses i 
dette lys. Ingen brug af sprøjtemidler, optimeret meka-
nisk renholdelse og højt ydende plantemateriale vil alle 

NYT PROJEKT STØTTET AF GUDP:
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Danske Juletræer har fået bevilget et 4-årigt GUDP-projekt om produktion af sprøjtefri juletræer. 
Der skal udvikles metoder og plantemateriale, som vil reducere eller helt fjerne brugen af kemiske  

hjælpestoffer i juletræsproduktionen. Det kan gavne både økologiske og konventionelle producenter.
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være væsentlige komponenter i en fremtidig bæredygtig 
strategi – til gavn for indtjening, eksportpotentiale, miljø 
og biodiversitet. 

Projektet fokuserer på 4 hovedområder, der vil gavne 
både økologiske og konventionelle producenter:

 Resistent plantemateriale til juletræsproduktion
 Nye mekaniske metoder til renholdelse
 Forbedrede mekaniske metoder til topskudsregulering
 Metoder til at understøtte insektfaunaens nyttedyr.

Resistent plantemateriale til juletræsproduktion 
Her tilvejebringes plantemateriale, der er egnet til 
dyrkning uden sprøjtning imod almindelig ædelgranlus i 
nordmannsgran og bornmüllergran.

Der tages udgangspunkt i mere end 30 års udviklings-
arbejde med mere end 500 udvalgte modertræer, 700 
kloner og 60 ha frøplantager til rådighed. Der er tidligere 
dokumenteret store genetiske forskelle i modtagelighed 
for ædelgranlus (Nielsen et al. 2002, Xu et al. 2018). Der 
identificeres og udvælges resistent materiale baseret på 
såvel frøplantager (frøformeret) som vegetativt (klonet) 
materiale. Strategien er at søge efter resistens i det bedst 
egnede materiale til juletræsproduktion – så højt udbytte 
og resistens kombineres. 

 
Formålet er desuden at sikre danske juletræsdyrkere 
adgang til resistent frømateriale og vegetativt forme-
rede kloner med højere udbytte. Frømaterialet vil kunne 
bruges til både konventionel og økologisk produktion. I 
dag er der anlagt over 60 ha frøplantager – et materiale, 
der inden for 5 år rigeligt kan dække det danske frøbehov. 
Det giver mulighed for at optimere gevinster ved dels 
at høste klonvist, dels at tynde frøplantager i retning af 
resistens. 

Der indsamles viden og erfaringer om metoder til 
effektivisering af frøplantager – herunder supplerende 
bestøvning og frøproduktion baseret på kontrollerede 
krydsninger i kommerciel skala. 

Nye mekaniske metoder til renholdelse
Der er i de seneste år opsamlet megen viden om ikke- 
kemisk renholdelse i de klassiske rækkeafgrøder som 
roer, majs og mange arter indenfor grønsags- og frugtavl. 
Erfaringer og konklusioner herfra vil blive inddraget i 
metodeudviklingen til juletræer. Juletræer fylder generelt 
mere i bredden end fx grøntsager og majs, så de samme 
redskaber kan måske ikke bruges direkte til juletræer.

I dette projekt afprøves derfor metoder egnet til 
nyplantede kulturer (0-2 år), yngre (3-4 år) og ældre 
kulturer (5-10 år). Både metoder, hvor jorden bearbejdes 
øverligt, og slåning vil indgå. De forskellige metoders 
effekt på ukrudt, træernes udvikling og kvalitet vil 
blive opgjort sammen med hyppighed for behandling, 
præstation og omkostning. 

Mekanisk renholdelse kan føre til et øget forbrug af 
diesel. Derfor vil der også være fokus på klimabelastning 
sammen med andre effekter på miljø, fauna og jordkom-
primering. 

Ved den mekaniske renholdelse undersøges både jord-
bearbejdning og slåning.

Forbedrede mekaniske metoder til topskudsregulering
Der findes allerede nogle metoder til mekanisk top-
skudsregulering. De er baseret på at såre barken, så 
saftstrømmen til toppen og dermed længdevæksten 
nedsættes. Disse metoder vil blive videreudviklet 
og sammenlignet med markedskravene til, hvordan 
kemisk vækstregulerede juletræer må se ud. Fokus 
vil være på omkostning pr. træ samt effekt på top-
skudslængde og juletræskvalitet.

t  I projektet tilvejebringes forædlet frømateriale i både 
nordmannsgran og bornmüllergran.
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Metoder til at understøtte insektfaunaens nyttedyr
Ædelgranlus er det alvorligste skadedyr i nordmanns-
gran og giver gule krøllede nåle med store økonomiske 
tab til følge. Ædelgranlus har værtsskifte med orientalsk 
gran, som er sjælden i Danmark. Derfor antages det, 
at ædelgranslus nærmest udelukkende formerer sig 

ukønnet på nordmannsgran, og tilsvarende at evnen til 
at udvikle nye aggressive linjer mod resistente træer er 
begrænset.

Om dette faktisk er rigtigt, undersøges i projektet ved en 
genetisk undersøgelse af populationen af ædelgranlus. 
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Timbermen skærebukser – Light er
afprøvede materialer med høj elastisk
beskæring. 
Timbermen skærebukser – Light har et
sporty design og de praktiske orienterede
detalje løsninger sikrer en perfekt
kombination af komfort og robusthed.

Maksimal bærekomfort på grund af elastiske
højteknologiske stoffer (89% polyester, 11%
spandex)

Pris inkl. moms 1.792,50 kr.
Pris eksl. moms 1.434,00 kr.

Normal benlængde er 80 cm.
Fås også med +/- 5 cm.

EN 381-5
Skærebeskyttelsesklasse 1

Wolf RS 22 
pyntegrøntsaks 

haves stadig 
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124,- kr + moms
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Galmider er et andet skadedyr, der forårsager mis-
farvning og tab af nåle i nordmannsgran, ofte i deklasse-
rende grad.

Begge insekters skadesomfang afhænger af antallet af 
individer pr. træ. Derfor følges populationsudviklingen 
over flere år for at få nærmere indblik i klimaets betyd-
ning og samspillet med nytteinsekter.

Levende hegn og anden vegetations betydning for nytte-
dyr er beskrevet af Ravn og Riis-Nielsen (2006). Derfor vil 
centrale nyttedyrs tilstedeværelse blive undersøgt, deres 
opholdssteder og overvintringsmuligheder (afhængig 
af art), og om denne viden om nyttedyrene kan bruges i 
praksis i juletræsproduktionen.
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Eksisterende mekaniske metoder forbedres og afprøves i 
sammenligning med kemisk topskudsregulering.

Skader efter sugning fra almindelig ædelgranlus er stærkt 
deklasserende og kan føre til et betydeligt økonomisk tab.
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