
Danske     Juletræer
– træer & grønt

Bæredygtige 
Naturtræer
NY certificeringsmulighed
Bæredygtige Naturtræer (BN) er udviklet til brug 
for foreningens medlemmer. 
God dyrkningspraksis (Code of Conduct)
Bæredygtige Naturtræer er dyrket med størst mulig hensyntagen til flora og fauna 
gennem et reduceret input af hjælpestoffer, der sikrer det mindst mulige klima- 
aftryk. Brugen af mærket dækker over retningslinjer/tiltag (se boks til højre), men 
er ikke begrænset hertil.

Sådan kommer du med i ordningen
Som producent udfyldes en ansøgningsformular, der vedlægges markplan og digitalt 
kort over de(n) ejendom(me), som ønskes omfattet af konceptet (alle ejendommens 
arealer skal indgå). Som dokumentation kan man med fordel bruge Landbrugsstyrel-
sens internetmarkkort, som alle, der laver gødningsregnskab, skal have for egne are-
aler. Alternativt kan egentlige skovkort eller markkort fra MarkOnline eller Næsgaard 
Mark anvendes. På kortene indtegnes de forskellige tiltags beliggenhed (f.eks. læhegn, 
stenbunker mv.), og de redigerede kort indsendes. Kan man ikke lave det digitalt, kan 
tiltagene håndtegnes på et af de nævnte kortbilag og scannes før vedhæftning. Så-
fremt ansøgningen lever op til regelsættet, fremsendes en brugsaftale til underskrift, 

der returneres til Danske Juletræer. Herefter udsteder Danske Juletræer et nummere-
ret certifikat som bevis på, at man må bruge logoet.

Tro og love-erklæring ved brug af entreprenører
Får du udført opgaver af entreprenører (f.eks. plantning, heg-

ning mv.) eller vikarbureauer (f.eks. høst og oparbejdning) 
skal disse firmaer også overholde reglerne for Bære-

dygtige Naturtræer. de skal derfor underskrive 
en tro-og-love erklæring, som du kan hente 

 på hjemmesiden for Bæredygtige  
Naturtræer: www.christmastree.dk 

� Dyrkning � Certificering � 
Bæredygtige naturtræer.

Der stilles krav  
indenfor følgende:
Dyrkningslokalitet og biodiversitet 
� Hensyn til miljø og fortid
� Regler for juletræer i skov
� Skov på juletræsejendomme
� Læhegn
� Fauna striber
� Blomster striber
� Ingen jordbearbejdning
� Urørt natur

Plantemateriale 
� Certificeret udenlandsk frø til småplanter
� Tilpasset plantemateriale

Planteværn 
� Få planteværnsmidler
� Behovsbestemt brug og IPM-principper
� Forsvarlig opbevaring
� Kun uddannet personale
� Kontrol med forbrug
� Krav til håndtering og vask
� Kun godkendt udstyr

Næringsstoffer 
� Behovsbestemt brug
� Lavt input af gødning
� Kontrol med forbrug
�  Husdyrgødning med reduktion af  

klimagasser
� Minimalt tab af næringsstoffer til miljøet
� Styret tildeling af næringsstoffer

Klima 
� Stor CO2 binding i biomasse
� Stor CO2 binding i jorden
� Lav udledning af klimagasser
� Gentilplantning

Arbejdsforhold 
� Gode arbejdsforhold
� Medarbejderrettigheder
� Anstændige jobs

Affaldshåndtering og drivmidler 
� Fokus på genanvendelse 
� Påpasselighed med drivmidler

Læs mere


