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Arealforberedelse (punkt 1a)
Forud for plantning i den konventionelle produktion knuses 
resttræerne ned og arealet sprøjtets med RoundUp (2 l/ha) + 
Amoniumsulfat (1 l/ha) før plantningen påbegyndes. Der plantes i 
forbandt med en 3-rækket plantemaskine i 20 meter blokke og fire  
meter spor.

Planteafstand og minitræer (punkt 1b)
Som leverandør til store kæder er det vigtigt at kunne levere alle de 
sorteringer og højder, som kunden efterspørger. Der dyrkes derfor 
også mikro- og minitræer med en meget lille planteafstand. 
Rækkeafstand 1,1 meter mellem planter 0,65 meter.  

Renholdelse (punkt 1c)
Der renholdes kun med RoundUp og strigling. 
Splitsprøjtning med 0,5 l RoundUp hen over sommeren.

Udstillere

Dagens program

09.30 Velkomst ved Danske Juletræer og Per Skarby

09.45 Vandring punkt 1, 2, 3 og 4 (konventionel)

12.00 Udstillerpræsentation og besøg

12.45 Let grilltraktement med øl/vand

13.45 Vandring punkt 5, 6 og 7 (sprøjtefri dyrkning) 

15.30 Tak for i dag

Bayer ES
BioNutria
CompacTree
DAKA Danmark
Egedal Maskinfabrik
Grotex
HD2412

JUTEK
Majland Planteskole
Novatrees
SilvaTrees Danmark
Skærbæk Maskinforretning
Sønderup Maskinhandel
Vikærslund



Gødskning (punkt 2a)
Jorden er gruset under en tynd mere næringsrig overjord. Der 
bruges derfor organiske gødninger fra DAKA (10-3-1) og Triwi.  
Mængderne tilpasses træernes alder.

Tynding (punkt 2b)
De første (mini)træer høstes efter 4 år og de sidste småtræer 
omkring år 5. Herefter overgår bevoksningerne til produktion af 
større træer med et omtrentligt stamtal på 6.800 stk./ha.

Formning (punkt 2c)
Topskudsregulering påbegyndes tidligt i produktionen af minitræer, 
da symmetrien er meget vigtig. Der anvendes en kombination af 
Pomoxon Extra og ConShape fra år 3. Grundklipning (år 4) og 
efterfølgende bredderegulering foretages manuelt med saks, mens 
stabklipning foretages maskinelt i år fem for de blivende træer.

Plantemateriale (punkt 3)
Der anvendes typisk proveniensen Nikosminda og planterne 
indkøbes i Henning Pein’s planteskole i Tyskland, da denne 
proveniens erfaringsmæssigt giver de mest symmetriske træer uden 
et for stort klippearbejde. Der er dog en stigende interesse for 
danske provenienser, og på arealet fremvises en nyplantning (2022) 
med følgende danske provenienser: Silkeborg Nordskov FP259, 
Tversted F527, afd. 623c 

Egne brands (punkt 4)
I markedsføringen af træer fra Global Nature Trees har man udviklet 
egne brands. Således lancerede man brands’ene; Starline, 
Natureline og Forestline i 2015 samt to certificerede 100% 
kemikaliefrie brands: Pure Nature Gold og Pure Nature Silver. 
Baggrunden har været dels at undgå de mindre ”sælgende” 
betegnelser; III, uklassificeredet osv. dels at justere sorteringerne 
så de passer til de tilbudte produkter og kundernes ønsker.

For Pure Nature læner man sig op af regler for tysk Biobaum.



Efter det lette grilltraktement køres til Himmelbjergvej (omtrent 
overfor nr. 11). Fra ejendommen på Fæstibakke 11 drejes til højre af 
445 (Rodelundvej) og man tager første vej på venstre hånd, som er 
Himmelbjergvej. Fortsæt indtil parkeringen på højre hånd. 

Eftermiddagens program omhandler sprøjtefri dyrkning af NGR.

Kulturanlæg (punkt 5)
Sprøjtefri dyrkning af juletræer kræver et godt arealvalg, som ikke er 
vandlidende, frostudsat eller alt for næringsrigt. Forud for etablering 
nulstilles ukrudtsmængden med 3 l/ha RoundUp og plantningen sker i 
forbandt for at sikre muligheden for renholdelse mellem træerne. 
Herefter mekanisk renholdelse efter behov.

Gødskning (punkt 6a)
Lange topskud er den måske mest typiske deklasseringsårsag i 
økologisk og sprøjtefri produktion. En svag til moderat gødningstilførsel 
begrænser topskudsvæksten og i kombination med TopStop-tangen 
giver det roligere toppe uden for lange sideskud. Den moderate 
gødskning giver lidt lysere træer, som dog kan afhjælpes med 
farvegødskning i salgsår. 

Skadevoldere (punkt 6b)
Kulturerne synes hver 2. dag og kraftigt luseangrebne træer skrottes. 
Øvrige træer pletsprøjtes med Sputzit Neu og der sprøjtes 2 gange 
med Kumulus S (4 kg/ha) – en gang tidligt og igen hen på sommeren. 
Svovl bruges mod galmider, men den tidlige udbringning kan også have 
effekt på moderlus. Kobber (Cu) kan brugs som gødning efter 
dokumentation af behov og vil også have effekt på alger.

Tynding og hugst (punkt 7)
Tynding er et vigtigt dyrkningsmæssigt indgreb i usprøjtede juletræer, 
da man her kan sikre udtag af træer, som ellers vil udvikle sig 
uhensigtsmæssigt med f.eks. for lang top. 

Træerne er certificeret af Landbrugsstyrelsen, der kontrollerer 
ejendommen årligt. Der tages dels jordprøver dels nåleanalyser, som 
screenes på pesticidrester.



Baggrund
Per Skarby startede sin juletræskarriere i 1995 med køb af ejendom 
og 14 hektar juletræer. Han er uddannet væksthusgartner og har 
mere end 25 års erfaring i salg og produktion af juletræer og 
pyntegrønt. 

Selv fremhæver han dygtige medarbejdere, først på nye markeder 
og egne brands som de primære årsager til, at virksomheden i dag 
er blandt Europas førende producenter.

At være først på de nye markeder handler om at lette bagdelen og 
køre ud og kigge. At spotte nye vækstmuligheder og lære undervejs.   

I 2015 lanceres en stribe egne brands: Starline, Natureline og 
Forestline samt to certificerede 100% kemikaliefrie brands: Pure 
Nature Gold og Pure Nature Silver. Ifølge Per handler 85% af alt salg 
om marketing og branding, og som producent har det stor værdi, at 
der laves juletræer, hvor bæredygtighed og ordentlige 
arbejdsforhold er en integreret del af produktionen – fra 
kogleplukning til færdigt træ. Netop det indestår Global Nature Trees 
for igennem sine egne brands.



Om Global Nature Trees ApS

• Grundlagt 2016

• Ejes af Per Skarby og Mogens Christensen

• 7 fastansatte. Yderligere 60 medarbejdere om foråret. 

110 medarbejdere i høstsæsonen

• Egenproduktion 575 hektar + 500 hektar i pasningsaftale hvor 

GNT ApS også står for salget

• Sælger årligt ca. 600.000 juletræer, 1.200 tons pyntegrønt og 

1,1 mio. planter gennem tre planteselskaber

• Eksportsalg til Skandinavien, Europa og Asien

• Nordmannsgran og rødgran i alle størrelser



I samarbejde med 
Global Nature Trees


