
Bæredygtige naturtræer - retningslinjer 

God dyrkningspraksis (Code of Conduct) 

Bæredygtige naturtræer er dyrket med størst mulig hensyntagen til flora og fauna gennem et minimalt input af hjælpestoffer, der sikrer det mindst 

mulige klimaaftryk. Brugen af mærket dækker over nedenstående retningslinjer/tiltag, men er ikke begrænset hertil. 

Forbrugertekst Grundlag/krav Kontrol 

Dyrkningslokalitet og biodiversitet 

Hensyn til miljø og fortid Hensyn til vandløb, søer, kultur og fortidsminder via beskyttelseslinjer i det åbne land. 
Naturbeskyttelsesloven §15-§19 

Statslig/ 
kommunal 

Regler for juletræer i skov Kun juletræer på maksimalt 10 % af arealet i skov 
Skovloven §9 
Bekendtgørelse af lov om skove 

Statslig 

Skov på juletræsejendomme Mindst 1.000 m2 samlet skovareal på juletræsejendomme sikrer nogle af de bedste levesteder for 
mange insekter, fugle, planter og svampe. 
 
Både løv- og nåletræer opfylder kravet, dog ikke nobilis og nordmannsgran. 

Egen 

Brug af læhegn Mindst 50 m bevoksede rande per ha. Til bevoksede rande hører træ- eller buskbevoksede arealer i 
form af læhegn, remiser og skov. 
 
Både løv- og nåletræer opfylder kravet. Indre læhegn tæller dobbelt. En naboskov optil eget 
juletræsareal kan medregnes til bevoksede rande. 

Egen 

Fauna striber Grønne spor på minimum 10 % af arealerne med juletræer fungerer som faunastriber. Ved nyanlæg 
anbefales såning af bi-venlige blomsterblandinger. Sporene renholdes ikke og slås først efter 31/7. 
 
Både spor og foragre/vendepladser indgår i arealet. 
Båndsprøjtning med slåning af rækkemellemrum kan også indgå i dette areal. 

Egen 

Blomster striber Minimum 1.000 meter vej- og markkanter på ejendommen giver gode levesteder.  
 
Til mark- og vejkanter hører arealer langs kulturhegn. Mark- og vejkanter kan sås med 
blomsterblandinger til forbedring af flora og fauna.  
 
Der kan gives dispensation til at slå/sprøjte langs kulturhegn, såfremt vegetationen truer med at 
ødelægge hegnet (brombær). 

Egen 

  

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2009/933
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/315


Ingen jordbearbejdning Knusning mellem omdrifterne – i stedet for rodoptagning eller dyb fræsning – sikrer jordfauna. 
 
Dispensationsmulighed ved honningsvamp på arealet. 

Egen 

Urørt natur Mindst et af følgende tiltag er opfyldt; 

• En kvas- eller stenbunke per ha hele året placeret på et uforstyrret sted. 

• Et stort gammelt/dødt træ med en diameter på 50 cm per 10 ha – gerne med mange 
hulheder. 

• Minimum 500 m2 urørte arealer per 10 ha. 
Tiltagene sikrer gode levesteder for udvalgte arter. 
 
En kvas- eller stenbunke skal være min. 4 m2, og have en højde på 0,5 m så jorden er dækket. 
 
Urørte arealer må gerne være bevokset med buske og spredte træer, eller ligge som græs med en og 
flerårige urter. 

Egen 

Plantemateriale 

Certificeret udenlandsk frø 
til småplanter 

Frøhøsten i udlandet foregår efter en af følgende certificerede standarder;  

• ISO 9001 

• Økologi – Ø-mærket 

• Fair Trees/Fair Seed  

Certificerings
-organ 

Tilpasset plantemateriale Arts- og proveniensvalget tilpasses den konkrete lokalitet og kundegruppe. For nordmannsgran 
fokuseres især på danske provenienser, som i forsøg har vist sig bedre tilpasset. 
 
Sikres ved brug af proveniensanbefalinger. 

Egen 

Planteværn 

Få planteværnsmidler Få planteværnsmidler, der har været underlagt en streng godkendelsesproces med fokus på rent 
grundvand.  
Positivlisten 
 
Positivlisten opdateres og udgives hvert år af Danske Juletræer. 

Statslig 

Forsvarlig opbevaring Kemikalieloven udstikker retningslinjer for opbevaring, håndtering samt køb/salg af 
planteværnsmidler. 
Kemikalieloven 

Statslig 

Kun uddannet personale Medarbejdere, der arbejder med planteværnsmidler, skal have et sprøjtecertifikat, som skal 
opdateres hvert 4. år 
Autorisationsbekendtgørelsen 

Statslig 

https://www.christmastree.dk/dyrkning/plantebeskyttelse/plantevaernsmidler/
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/115
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/2280


Kontrol med forbrug Årlige indberetninger af forbrugte planteværnsmidler (sprøjtejournal). 
Sprøjtejournalbekendtgørelsen 

Statslig 

Krav til håndtering og vask Krav til pladser for påfyldning og vask af sprøjter. 
Vaskepladsbekendtgørelsen 

Statslig 

Kun godkendt udstyr Sprøjter til udbringning af planteværnsmidler skal synes hvert 3. år. 
Sprøjtesynsbekendtgørelsen 

Statslig 

Behovsbestemt brug Brug af planteværnsmidler er behovsbestemt efter IPM-principper.  
IPM-bekendtgørelsen 
 
Der er endnu ikke lavet konkrete regler for juletræer, men hensigten skal følges. 

Statslig 

Næringsstoffer 

Lavt input af gødning  Lave behovsbestemte maksimale tildelinger af gødning afhængig af jordbund (gødningsnormer). 
Gødskningsbekendtgørelsen 2020/2021 
 
Opdateres årligt. 

Statslig 

Kontrol med forbrug Årlige indberetninger af gødningsplanlægning og gødningsregnskab. 
Vejledning om gødsknings- og harmoniregler 

Statslig 

Husdyrgødning med 
reduktion af klimagasser 

Reduktion af klimagasser fra husdyrgødning. Indhold af NH4-kvælstof fastlægger udbringningsmetode 
og termin. 
Husdyrgødningsbekendtgørelsen 

Statslig/ 
kommunal 

Minimalt tab af 
næringsstoffer til miljøet 

Meget lille tab af kvælstof gennem udvaskning fra dyrkningen (ca. 12-20 kg pr. ha) 
 
Bestemmes via generisk modelberegning. 

Egen 

Styret tildeling af 
næringsstoffer 

Gødningstype og/eller udbringningshyppighed tilpasses jordbunden. Egen 

Klima 

Stor CO2 binding i biomasse Der bindes 15-18 kg CO2 i hvert salgsklart fældet juletræ på 2 meter. 
 
Bestemmes via generisk modelberegning 

Egen 

Stor CO2 binding i jorden Der efterlades 4-5 kg CO2 bundet i rødderne i jorden for hvert træ efter en omdrift på 10 år. 
 
Bestemmes via generisk modelberegning 

Egen 

  

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/814
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1401
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1403
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1625
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1625
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1166
https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Landbrug/Goedningsregnskab/Vejledning_om_goedsknings-_og_harmoniregler_2020_2021.pdf
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/116


Lav udledning af klimagasser Gennem moderat anvendelse af kemisk renholdelse sikres lille belastning af klimaet fra fossilt 
brændstof. 
 
Mekanisk renholdelse kræver mange overkørsler (diesel). 

Egen 

Gentilplantning Gentilplanting af afdrevne arealer sikrer en løbende fastholdelse af kulstof i jorden. 
 
Dispensationsmulighed ved afvikling af produktion. 

Egen 

Arbejdsforhold 

Gode arbejdsforhold Overholdelse af gældende arbejdsmiljøregler med udarbejdelse af APV jfr. Arbejdsmiljøloven 
Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø 

Statslig 

Medarbejderrettigheder  Medarbejderrettigheder sikres gennem mulighed for organisering og tegning af overenskomst. Arbejdsmar-
kedsparter 

Anstændige jobs Skabe anstændige jobs i lokalsamfundet for lokal og vandrende arbejdskraft. 
 
Bruges entreprenører og/eller vikarbureauer til løsning af visse opgaver skal disse via en tro-og-love 
erklæring opfylde vilkårene i certificeringsordningen Bæredygtige naturtræer. 

Egen 

Affaldshåndtering og drivmidler 

Fokus på genanvendelse Bedriftens affald sorteres med henblik på størst mulig genanvendelse via kommunal modtageordning. Egen/ 
kommunal 

Påpasselighed med 
drivmidler 

Bedriftens brug og håndtering af brandbare væsker, herunder diesel og benzin sker med største 
grundighed. 
Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker 

Statslig 

 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/674
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/1639

