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Jørgen Bang ApS
Skoventreprenør Jørgen Bang startede i 1979 og har specialiseret sig inden for 
produktion af nordmannsgran.
Der bliver lagt vægt på, at sikre de bedste dyrkningsbetingelser, for at kunne 
tilbyde en af markeds bedste kvaliteter til fornuftige priser.

Foruden Jørgen Bang selv, består firmaet i dag af 70 
medarbejdere/entreprenører i højsæsonen.

Samlet areal: 220 ha. 
Årlig produktion af juletræer: 100.000 stk.

Jørgen Bang leverer i hele Europa, men har sit primære marked i Frankrig.

Udover egen produktion, tilbydes der ydelser som: 
• Anlæg af juletræer
• Salg af juletræer – udelukkende nordmannsgran
• Klippegrønt
• Speciale: Etablering af 2. generations juletræer

Ejendommen ved Harhøjvej 1, 9560 Hadsund, som ligger jord til dette års 
markvandring i Nordjylland, er købt i 2015. Der var dengang 45 ha jord til 
ejendommen, som siden er udvidet med yderligere 25 ha ved tilkøb af 
naboejendommen. Jørgen Bang driver derfor cirka 70 ha juletræer ved 
Harhøjvej, hvor udgangspunktet ved køb af den første ejendom, var træer der 
ikke helt passede ind i porteføljen. Det er der nu blevet lavet om på, og der 
mangler kun at blive afdrevet enkelte kulturer fra dengang.

Driftsformål
Formålet med driften er at skabe en strømlinet produktion af kvalitetstræer til 
eksportmarkedet. Der eksporteres til det meste af Europa, og der bliver lagt 
vægt på at opnå en høj kvalitet.



Jordbund og topografi 
Jordbunden varierer mellem en grov sandblandet lerjord og en grov lerblandet 
sandjord. Store dele af de omkringliggende arealer er karakteriseret ved 
grovsandet jord. Terrænet er lettere bakket, uden større topografiske forskelle. 
Nedenstående jordbundskort viser ejendommens arealers overordnede 
jordbundtyper.

Kulturstart
Arealer knuses med en Ventura knuser i overfladen, hvorefter der fræses i 10-15 
cm dybde, for bl.a. at forhindre spredning af svamp. Herefter rotorharves 
arealerne, og der udtages en jordprøve, som også er med til at lægge linjen for 
gødningsbehovet.
Der maskinplantes udelukkende, og primært nordmannsgran af følgende 
provenienser: Silkeborg Nordskov, Tversted, Kongsøre og Ambrolauri Tlugi, og 
størrelser 2/1 2/2, 3/0.
Der plantes på 1,12 x 1,2 meter, 20 rækker og spor på 4,2 meter hvilket giver 
27 meter fra spormidte til spormidte. 
Sporene rotorharves og der sås en rabat græsblanding.



Renholdelse
Bundklippede træer:
Afskærmet sprøjtning i maj med 2 liter Roundup Bio+ 0,8-1 liter MCPA/ha
Afskærmet sprøjtning i august med 1 liter Roundup Bio./ha.

Ikke bundklippede træer:
Bredsprøjtning med 1 liter Roundup Bio/ha primo maj.
Opfølgende sprøjtning udføres afskærmet med 2 liter Roundup Bio + 0,5-1 liter 
MCPA medio juni.
Bredsprøjtning med 1 liter Roundup Bio september.

Af og til andre behandlinger såfremt der er behov.

Gødskning
Kulturerne række eller bredgødskes med maskine, og der tildeles 80 kg N/ha/år i 
gennemsnit.
• NPK 14-3-15: 250 kg handelsvare/ha/år
• N27 gives i efterår/sensommer: 150-200 kg handelsvare/ha/år
• Magnesiumkalk: 3.000-5.000 kg handelsvare/ha ved omdrift
• Kieserit: 150 kg/ha/år
• Patentkali: 100 kg/ha/år
• Svovl: 4 kg/ha/år og Kobbersulfat 2 kg/ha/år udbringes sammen

Skadedyr
Der er fokus på en effektiv bekæmpelse af mider og lus, som bekæmpes med 
Axiendo (2,5 WG) og Kumulus S. Med sprøjtning 1. gang i maj mod begge 
skadedyr og derefter hvis der er behov.

Pleje
Der gennemføres følgende tiltag i kulturerne:
• Topskudsreparation, grenretning, klip af tveger og vildskud.

Formning & Vækstregulering
• Stab-/bundklipning gøre maskinelt. Nipning af skud gøres samme år.
• Grundklip af formen udføres året efter.
• Formklipning udføres tidligt og jævnligt.
• Topskudsreduktion sker ved 2 x Pomoxon Extra og 2 x Conshape (kun med 

kemi).

Afsætning
Der afsættes udelukkende træer til eksport.



Mødested - Harhøjvej 1, 9560 Hadsund

Demonstration af planter, maskiner og tilbehør: SilvaTrees Danmark ApS, 

Sønderup Maskinhandel, CompacTree ApS, HD 2412, NovaTrees, DAKA 

Danmark, JUTEK, Majland A/S, Skærbæk Maskinforretning, Treepacker GmbH, 

Bayer ES, Vikærslund, Toppii ApS, Egedal Maskinfabrik A/S.

Velkomst ved Harhøjvej 1, Jørgen Bang

Punkt 1: Yngre kultur - provenienser
Nordmannsgran 30 ha anlagt i 2018/2019.

Emner:
• Borjomi vs. Kongsøre
• Plantning
• Grundklip og stab-/bundklipning
• Formklipning



Punkt 2: Kulturanlæg og plantning
Nordmannsgran Silkeborg Nordskov 2/2 og 2/1 anlagt i 2021.

Emner:
• Arealforberedelse
• Plantevalg
• Plantning
• Efterbedring
• Skadevoldere

Punkt 3: Formregulering og topskudsregulering 
Nordmannsgran Amb. Tlugi antageligt A10, 3 ha anlagt i 2013.
Tyndingskultur

Emner:
• Formregulering
• Topskudsregulering
• Tynding til salg
• Skrot?
• Skadevoldere

Udstillerstande og pause, frokost med let grill-traktement



Punkt 4: Mellem aldrende kultur – Grundklip
Nordmannsgran Amb. 5 ha anlagt i 2013
Afdriftskultur

Emner:
• Formregulering
• Topskudsregulering
• Tynding til salg
• Skrot?
• Skadevoldere

Punkt 5: Salgsklare træer - det færdige produkt til eksport
Nordmannsgran Amb 2 ha anlagt i 2012
Afdriftskultur

Emner: 

• Kontrol af toppe

• Kvalitet og pris med henblik på eksport

• Fuglepinde

Punkt 6: Yngre kultur med tørkeskader
Nordmannsgran Amb. Tlugi 3/0+2/2 Silkeborg Nordskov 2/1 Tversted 2/1 25 ha 
anlagt i 2018

Emner:
• Kulturstart og etablering.
• Tørke
• Efterbedring eller ej? – afgang.
• 8 % efterbedret

Vi slutter af med øl/vand på pladsen



I samarbejde med Jørgen Bang


