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Fovslet Gods ApS
Fovsletgaardsvej 3
6580 Vamdrup

Ejet af Christian von Burgsdorff, Gut Dobersdorf. 
Ejer af Holsteintanne og TreePacker.

Fovslet Gods blev købt i 2014.

Tilplantning af jorden startede i 2015, og der er siden foretaget tilplantning 
hvert år. Der drives traditionelt landbrug på den øvrige del af jorderne.

Juletræer: 300 ha
Landbrug:  200 ha

Jordbunden indeholder visse steder meget ler, hvilket giver udfordring for 
færdsel med maskiner ved kulturanlæg og –pleje samt ved høst. Desuden 
påvirkes træernes vækst ved vækststagnation og det områdevis høje 
reaktionstal.

Dyrkningsmodel

Der plantes Ambrolauri 3 og 4 års planter.

Rækkeafstand: 1,10 m.
Planteafstand: 1,10 m. 
Sporafstand: 24 m. fra spormidte

Gødskning udføres med centrifugalspreder.
Forår gødskes med NPK 14-3-15.
Tildelingen er 100 kg/ha/års vækst – dvs. 500 kg/ha forår inden 6 vækstår.
Eftersommer gødskes med NS 21-24; 200 kg/ha i ældre kulturer.

Alle sprøjtninger med herbicider og insekticider udføres med bomsprøjte.

Bundklipning og formklipning udføres med JUTEK.

Vækstregulering med Pomoxon Extra. 2-3 gennemløb.



Udstillerpladsen

Demonstration af planter, maskiner og tilbehør:

TreePacker GmbH, SilvaTrees Danmark ApS, Sønderup Maskinhandel A/S, 

CompacTree ApS, HD 2412, NovaTrees, DAKA Danmark, JUTEK, Majland A/S, 

Skærbæk Maskinforretning, SB Hydraulik A/S, Vikærslund, Bayer ES, Egedal 

Maskinfabrik A/S.

Det slanke juletræ

Målsætningen for mange 

Juletræsproducenter er det 

slanke og tætte, let etage-

rede træer, hvor der kan 

være et passende antal

træer på pallerne.

Dette træer er formklippet

med JUTEK-kegleklipper.

Mange oplever mangel på 

kvalificeret arbejdskraft, så 

de dygtige medarbejdere

har nok at lave med den 

opfølgende tilklipning.



Velkomst v. Andreas Schmidt

Punkt 1: Maskinvalg

• Præstation og kapacitet

• Præcision

• Bredsprøjtning kontra afskærmet ukrudtsbekæmpelse

• Bomsprøjte kontra tågesprøjte

• Kørespor

Punkt 2 og 3: Unge kulturer

• Kulturanlæg

• Proveniensvalg

• Jordbund

• Gødskning

• Insektbekæmpelse

• Bundklipning

• Formklipning:

• JUTEK-kegleklipper

• Motorhækklipper

• Håndsaks
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Udstillerpræsentation og grillpølser

Kørsel i egne biler til sidste punkt 4 

Kulturen er syd for landevejen (Steppingvej). 

Kør ud af alleen. Kryds landevejen og kør ad Hjortvadvej og drej til venstre 

første gang langs juletræskulturen på de venstre hånd (se kort).

Punkt 4: Salgsklare juletræer

• Målsætning for det færdige juletræ

• Formklipning

• Topskudsregulering

• Udnyttelsesgrad

• Omdriftstid

• Markedsforhold

• Udtynding ved salg

• Oparbejdning

• Logistik



Punkt 4: Salgsklare juletræer

• Kvalitetsnorm ved oparbejdning

• Det nettede træ på pallen er

ikke blot emballage – det er 

kundens første indtryk af den

købte vare

Afslutning



I samarbejde med Andreas Schmidt


