
Markvandring hos Nordmann Group
Onsdag den 18. maj 2022

Jylland syd, Hejnsvig
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Udstillere

Bayer ES
BioNutria
CompacTree
DAKA Danmark
Egedal Maskinfabrik
Grotex
HD2412

JUTEK
Majland Planteskole
NovaTrees
SilvaTrees Danmark
Skærbæk Maskinforretning
Sønderup Maskinhandel
Vikærslund

Dagens program

09.30 Velkomst ved Danske Juletræer og Nordmann Group

09.45 Vandring punkt 1 og 2

11.45 Udstillerpræsentation og besøg

12.15 Let grilltraktement med øl/vand

12.45 Vandring punkt 3, 4 og 5 

15.30 Tak for i dag

Oversigt over arealerne på Gilbjergvej:

1. FP1100 2/2 plantet 2014
2. FP1100 3/0 plantet 2014
3. Skibelund 2/2 plantet 2014
4. FP1100 2/2+2/3 plantet 2014
5. Ambrolauri Tlugi 2/2 plantet 2015

Gødskning forår 2022:
• K49 50 kg/ha
• Kieserit 100     -
• Øgro 10-3-1 400     -
• NPK 22-3-10 100     -

Gødskning sensommer 2022:
• Kalkammonsalpeter N27 200 kg/ha



Programpunkterne omhandler de forskellige dyrkningstiltag 
og varierer ved gennemgang af de fem arealer.

Generelle dyrkningstiltag for alle kulturer på ejendommen.

Skadedyr:
Galmider bekæmpes med svovl (4-5 kg/ha). Dette udbringes som 
regel tæt ved udspring.
Alm. ædelgranlus bekæmpes med egnet lusemiddel efter behov og 
ved konstatering. Det er sjældent nødvendigt at foretage 
bekæmpelse, da de optræder sjældent, og så kun i ringe omfang.
”Stammelus” (brun ædelgranbladlus) har i nogle år været meget 
aktive, hvorfor bekæmpelse er foretaget.
Udbringning sker med tågesprøjte.

Ukrudt:
I de første fire år renholdes udelukkende ved brug af glyphosat 
udbragt med bomsprøjte. Efter det fjerde vækstår anvendes også 
Accurate Max efterfulgt af glyfosat. 



Ukrudt fortsat:
Udbringning af ukrudtsmidler sker for ca. 90% af mængden med 
bomsprøjte. Afskærmet sprøjtning med portal sker kun ved 
forekomst af problematiske ukrudtsarter for de resterende ca. 10%.

Formklipning:
Træerne bundklippes med håndsaks efter fire vækstsæsoner og 
grundformklippes samtidigt. Herefter sker der årligt en tilretning af 
formen med håndhæksaks efter individuel vurdering.
Reparationsklipning af fejl sker årligt, og der tages hensyn til 
risikoen for frost ved at efterlade potentiel svagere ”topskud” i 
træerne, som klippes til senere.
Nordmann Group har denne type af juletræer som driftsmål. Hvilke 
markeder i Europa har disse træer som de foretrukne juletræer?

Topskudsregulering:
Der anvendes en kombination af TopStop tang og Pomoxon Extra.

Topskudsbeskyttelse:
Der anvendes drager i forskelligt antal pr. ha afhængig af kulturen.

Høst af juletræer:
Logistik og håndtering af juletræer fra mærkning til læsning er i 
fokus for at optimere og søge at opnå besparelser.



Baggrund

Nordmann Group ApS blev stiftet i juni 2020, og overtages efter 
Torben Madsen. Torben er i dag ansat. Sammen med sønnen, den 
26-årige landmand Peter Rud Madsen som også er ejer, står de for 
den daglige drift og produktion af træerne.

Bag Nordman Group står også 27-årige Christian Lykke Pedersen, 
som er ansvarlig for økonomi og regnskab samt salg. Salget bliver 
fremadrettet forenklet, så der afsættes til en grossist.

John Lykke Jensen er tidligere minkfarmer og har kendt Torben i 30 
år fra den branche.

Det er forhåbningen at Peter og Christian sammen får etableret et 
godt fundament for den fremtidige drift, således at der også i 
fremtiden kommer nye kræfter til ☺



Nordmann Group ApS

• Grundlagt juni 2020

• Ejes af Peter Madsen, Susanne Madsen, Christian og Karen Lykke 

Pedersen samt Bente og John Lykke Jensen

• 275 hektar, alle inden for en radius af 15-17 km fra Grindsted

• Ca. 18 hektar pyntegrønt

• Ca. 6 hektar pottegroede træer

• Nordmann, nobilis, rødgran og frasergran. Alle størrelser fra 150+

• Planter cirka 200.000 træer i gennemsnit pr. år

• 10 fastansatte og yderligere 30-35 medarbejdere i høstsæsonen

• Alle træer sælges til dansk grossist



I samarbejde med 
Nordmann Group ApS


