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2. Status for projektpakkerne

 AP1: Resistent plantemateriale til juletræsproduktion 

ved Ulrik Bräuner Nielsen & Ulrik Nyvold

 AP2: Insekters biologi og populationer

ved Ulrik Bräuner Nielsen & Mathias Just Justesen 

 AP3: Optimeret fremavl

ved Ulrik Bräuner Nielsen & Ulrik Nyvold

 AP4: Mekanisk renholdelse i juletræer

ved Bertram Møbius Pedersen

 AP 5:Mekanisk topskudsregulering

ved Kenneth Klausen



Registrering ved overkørsler -

AP4
Inden opstart:

1. Inden forsøgets opstart, skal der markeres et bestemt sted i hver forsøgskultur, hvor 

billeddokumentationen tages, sådan at dette bliver konsistent gennem hele forsøgsperioden. 

Dette gøres ved at mærke 2 træer overfor hinanden med juletræsmærker. Sørg for at de 

mærkede træer hverken står i yderrækker, eller står som de første træer i selve rækken.

Tjek gerne inden hver opstart, at mærkerne sidder på træerne, sådan at lokationen for billede 

dokumentation kan erkendes.

For at kunne adskille kulturer, bloknumre og rækkenumre og de enkelte maskiner/redskaber fra 

hinanden, skal mærkningerne af træerne til fotolokationen helst være forskellige fra sted til 

sted.

2. Inden hver overkørsel, skal der tages et ”før” billede ned langs med rækkerne, ud fra de 

markerede punkter.

3. Efter hver overkørsel, skal der tages et ”efter” billede ned langs med rækkerne, samme sted som 

for ”før” billedet.

Billederne sendes til bmp@christmastree.dk som arkiverer dem i mapper. Evt. mulighed for at man 

selv kan uploade dem til en fælles sky eller dropbox?

Efter hver overkørsel skal der hertil registreres følgende: Dato for overkørsel, nummer for overkørsel, 

maskine og redskab benyttet, kultur, blok nummer, rækkenummer, tidsforbrug. Alt dette kan 

registreres i nedenstående skema, og indsendes til Bertram på bmp@christmastree.dk, enten når 

sæsonen er ovre, eller løbende hvis der er behov for det.

mailto:bmp@christmastree.dk
mailto:bmp@christmastree.dk


Registreringsskema ved 

overkørsler – AP4



Danish Christmas Trees A/S AP4

 kultur 2000

 Blok 3

 Anlagt: 2018

 Eksempel på filnavn 

for billede:

 2000 2018 3 21.05 

Efter

Før

Før

Efter

Efter

28.05

21.05



Robotter – AP4

 Stor interesse

 Få maskiner på markedet

 Endnu færre maskiner som er 
tilgængelige

 2022 & 2023 ser bedre ud mht. at få 
større/flere maskiner til DK til 
afprøvning. 

 Naio-Technologies og Seedcom har 
kigget på areal i Jylland, og vil også 
se på mulighederne for at køre på 
Sjælland.

 Lille robot (Oz) 



Yderligere monitorering af mekanisk 

renholdelse – AP4 (Danske Juletræer)
På bestemte datoer/uger:

• Ukrudtsdække (%)
• Dominerende ukrudtsarter
• Topskudslængde
• Grenlængde øverste grenkrans

Efter vækstsæsonen

• Ukrudtsskader
• Mekaniske skader
• Topskudslængde
• Grenlængde øverste grenkrans
• Overlevelsesprocent



2. Status for projektpakkerne – AP5

TopStop Tangen 
træ nr. 1: 30° twist lige over sidste års grenkrans 
træ nr. 2: 45° twist 
træ nr. 3: 60° twist 
træ nr. 4: ubehandlet 
træ nr. 5: ubehandlet 
Kultur – træstørrelse: 100-150 cm og 150-200 cm (2 slags) 
TipTop Tangen 
træ nr. 1: 1 ring á 2 tryk (4 huller/ring) 
træ nr. 2: 2 ringe á 2 tryk (4 huller/ring) – Alle ringe med ca. 5 cm’s afstand 
træ nr. 3: 3 ringe á 2 tryk (4 huller/ring) – Alle ringe med ca. 5 cm’s afstand 
træ nr. 4: 4 ringe á 2 tryk (4 huller/ring) – Alle ringe med ca. 5 cm’s afstand 
træ nr. 5: ubehandlet 
Kultur – træstørrelse: 100-150 cm og 150-200 cm (2 slags) 
Topclips 
træ nr. 1: 1 Topclips gul med fuglepind 
træ nr. 2: 1 Topclips gul med fuglepind med løs clips vinkelret på den anden med min 5 
cm afstand 
træ nr. 3: ubehandlet 
Topclips tages af de første 50 træer 24. juni og af de sidste 50 træer 15. juli. 
Kultur – træstørrelse: 100-150 cm og 150-200 cm (2 slags) 

KM 864 (17. maj 2021)



2. Status for projektpakkerne AP6

KM 818 – 17/7-2020

Nåledrys 113 (september 2020)

GUDP nyhed (december 2020)

Følgegruppemøde 22. april 2021 – AP 4



3. Udarbejdelse af statusrapport til 

GUDP

 Statusrapport:

 Deadline 1. juli 2021 (indsendes 25/6)

 Primære forfattere CJC og UBN – andre?

 Gennemsyn alle?

 Godkendt statusrapport er forudsætning for udbetaling af 

tilskud.

 Udbetalingen kan godt strække sig til og med kalenderåret 

2021.



4. Næste projekt/styregruppemøde

 Forslag til næste møde:

Primo januar 2022 (f.eks. uge 2)

Følgegrupperne kan mødes tidligere/hyppigere


