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HC juletræer
Er en familie på fem bosat på Duemosegård i Lynge, hvor der produceres og 
sælges juletræer samt klippegrønt. Gården er købt i 1993, og siden 1995 er der 
dyrket juletræer på jorden. På arealerne ved Duemosegård laves løbende 
indplantning, så der er træer i mange størrelser. Udover arealerne på 
Duemosegård, drives ejendommen på Vrålyngen 3, som ligger jord til dette års 
markvandringer på Sjælland.

Der sælges træer til privatpersoner, stadehandlere i Nordsjælland og til eksport. 
I øjeblikket dyrkes juletræer på 14 hektar, hvoraf den primære art er 
nordmannsgran – dog dyrkes der også lidt rødgran til både juletræer 
klippegrønt.

På Duemosegård sælges også træer til fæld-selv, foruden salget af træerne på 
gårdspladsen. Træerne fås i størrelser fra 1 til 3,5 meter. Træerne nettes til de 
kunder som ønsker det.

Driften
Vrålyngen 3 er en familieejet ejendom.
Vrålyngen 3 er familieejet, og består af cirka 10 hektar med juletræsproduktion. 
Ejendommen drives med henblik på produktion af juletræer, men fremtiden 
tænkes også ind, hvorfor en del af juletræskulturerne er hegnet fra til jagt. HC 
står selv for en stor del af driften i juletræerne, og der bruges kun begrænsede 
midler på entreprenørydelser.



Driftsformål
HC ønsker en lønsom produktion af juletræer, og bliver ved så længe dette 
opnås. Produktionen i plantagen ved Vrålyngen 3 er flersidig, og skal tilgodese 
salg til både privatpersoner, stadehandlere i Nordsjælland og eksport til 
udlandet. Af denne grund lægges alle kræfter ikke i at producere ét bestemt 
produkt, da der gennem førnævnte salgskanaler er behov for træer med meget 
forskellige udtryk, og deraf meget forskellig kvalitet.

Jordbund og topografi 
Ejendommen er beliggende i et område med fin sandblandet lerjord. Dette skal 
der dog tages forbehold for, da analyser har påvist høje reaktionstal, og da der 
historisk set er gravet ren ler op i området omkring ejendommen. I sin tid blev 
der også tilbudt udgravning af ler på denne ejendom, hvilket blev afvist. Jorden 
har et højt næringsindhold og en god omsætning. Terrænet er lettere bakket. 
Nedenstående jordbundskort viser ejendommens arealers overordnede 
jordbundtyper.

Kulturstart
Nordmannsgran er maskinplantet med GPS siden 2012.
Der plantes på 1,1 x 1,2 meter; 18 rækker og spor på 3,75 meter (4,5 meter 
efter udtag af ekstra indplantet hurtigvoksende række) hvilket giver cirka 24 
meter fra spormidte til spormidte. 
Der er primært anvendt Majland FP1100.
Der er indplantet bælter med rødgran, hvoraf størstedelen af dem nu er fjernet, 
eller beskåret kraftigt.



Renholdelse
Der sprøjtes 2-3 gange årligt udelukkende afskærmet med Roundup. 
1. Sen forårssprøjtning med 2 l Roundup Bio (så tæt på udspring som muligt)
2. Sommer (juli) med 2 l Roundup Bio 
3. Om nødvendigt, efterårsbehandling (september) med 2 l Roundup Bio. 

Gødskning 
Kulturerne rækkegødskes med NPK 22-2-8 ved splitgødskning 3 gange årligt. Indtil 
videre er der givet 200 kg handelsvare NPK 22-2-8.
1. 40 kg N/ha i foråret
2. 30 kg N/ha i sommeren (juli)
3. 30 kg N/ha i efteråret (først sept.) 
I alt 100 kg N/ha/år.

Hertil udbringes der Korn-Kali (200 kg handelsvare) og Kieserit (200 kg 
handelsvare) i tidligt forår (1. del af april).

Af mikronæringsstoffer tilføres der YaraVita BRASSITREL PRO (1 l/ha) og YaraVita 
Gramitrel (1 l/ha) pr. gang, 2-3 gange årligt. 

Ved tågesprøjtning mod lus og galmider, udbringes tillige mangan.

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

Pleje
Der gennemføres følgende tiltag i kulturerne:
• Fuglepinde, op- og nedtagning.
• Topskudsreparation, grenretning, klip af tveger og vildskud.
• Mærkning af skrot og efterfølgende skovning og grenknusning.

Formning & vækstregulering

• Stab-/bundklipning gøres maskinelt. 

• Meget brede træer opstammes manuelt med batteridrevet bajonetsav.

• Skudnipning og formklip gøres i nogen grad gennem entreprenørydelser, og 

resten gøres på egen hånd.

• Topskudsreduktion sker ved 2 x Pomoxon Extra og 2 x Conshape (kun med 

kemi).



Afsætning
Der afsættes til privatpersoner via gårdsalg, til stadehandlere i Nordsjælland og 
til grossister til eksport. Der er hertil en mindre afsætning på specialvarer som 
f.eks. opgravede træer til Birkholm Planteskole. Der klippes cirka 1.500 kg 
nordmannsgran i den ældste kultur.

Mødested – Vrålyngen 3, 3540 Lynge
Demonstration af planter, maskiner og tilbehør: SilvaTrees Danmark ApS, 
Sønderup Maskinhandel, HD 2412, NovaTrees, DAKA Danmark, JUTEK, Majland
A/S, Skærbæk Maskinforretning, Treepacker GmbH, Bayer ES.



Velkomst ved Vrålyngen 3, H.C. Rasmussen

Punkt 1: Jordbund – højt reaktionstal (7,5)
Nordmannsgran anlagt i 2014.
Pladsen for mødestedet og udstillere, er taget ud af produktion, grundet et højt 
reaktionstal. Ved første punkt, lige øst for pladsen, skal vi se på problematikker 
ved dyrkning af juletræer på arealer med et højt reaktionstal.

Emner: 
• Jordbund – reaktionstal 7,5
• Problematikker i dyrkningen
• Løsninger?

Punkt 2: RISK og topskudsforsøg
Nordmannsgran anlagt i 2014.

Emner:
• RISK forsøget (Lars Bo Pedersen)
• Topskudsforsøg og nåleanalyser (Bjarke Veierskov) 



Punkt 3: Formklip
Nordmannsgran anlagt i 2014.
Emner:
• Omkostninger
• Nødvendigt at formklippe?
• Markedet og salgsveje (eksport vs. hjemmesalg)
• Exit strategi (endnu en omdrift?)

Punkt 4: Vilde topkranse
Nordmannsgran anlagt i 2010.
Emner:
• Vilde topkranse
• Årsager
• Kan det undgås?

Udstillerstande og let grill-traktement



I samarbejde med
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