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Tørken var en gave til årets juletræer
- Kvaliteten er i top, så på en måde er juletræerne 
årets bedste landbrugsafgrøde, lyder det fra direk-
tøren i Danske Juletræer. Til gengæld gik den tørre 
sommer hårdt ud over nyplantningerne.

AF ERIK HANSEN

n Man kan roligt begynde at glæde 
sig til juleaften. Det bliver et flot mør-
kegrønt træ, der skal danses rundt 
om, om blot fire måneder.

- Den lange tørkeperiode har givet 
en afdæmpet vækst, så farven på nå-
lene er rigtig markant, og skuddene 
på træerne er ikke så lange. Samtidig 
har der hverken været skadedyr el-
ler ukrudt i plantagerne, som i våde 
sæsoner. Derfor kan man her efter 
tørken konstatere, at juletræspro-
duktionen kvalitetsmæssigt nok er 
årets bedste landbrugsafgrøde, lød 
det i går fra direktør i brancheorga-
nisationen Danske Juletræer, Claus 
Jerram Christensen, på den årlige 
juletræsmesse på Langesø Gods på 
Fyn.

Generelt har arealerne med salgs-
klare juletræer klaret sig godt gen-
nem tørken, dog med regionale for-
skelle, hvor nogle træer på de letteste 
jorde er blevet skadet.

Juletræsdirektøren vurderer, at det 
drejer sig om fem-seks procent, hvor-
imod det er gået langt værre ud over 
nyplantningerne.

Små træer 
klarede ikke tørken
- Mens de store træer har en lang 
pælerod, som henter vand længere 
nede i jorden, så er roden i sagens 
natur ikke udviklet på de små plan-
ter. Derfor er det gået hårdt ud over 
både nyplantningerne fra i foråret 
og sidste efterår, siger Claus Jerram 
Christensen, der skønner, at mindst 
20-40 procent af de små planter er 
ødelagt.

Tørkeskaderne har ramt ikke alene 
her i Danmark, men også i øvrige lan-
de i Nordeuropa og Østeuropa, som 
er hovedområdet for nordmanns-
graner.

Derfor forventer juletræsdirek-
tøren, at det kan få en virkning om 
otte-ti år, når årets juletræer ellers 
skulle være salgsklare.

Bundniveau?
Om det også får indvirkning på pri-
serne på årets juletræer, er endnu for 
tidligt at gisne om, men Claus Jerram 
Christensen håber efter seks år med 
faldende priser, at bundpunktet er 
nået.

Han glæder sig over, at interessen 
for danske juletræer, hvor de om-
kring 80 procent er nordmannsgra-
ner og resten rødgran, er usvækket. 
Og med en ny kampagne overfor det 
store, tysktalende marked forventer 
han en øget efterspørgsel.

Selvom der også indenfor dansk 
juletræsproduktion sker en struktu-
rudvikling, ligger produktionen årligt 
på omkring 9 millioner træer, dyrket 

på 20.000 hektar, hvoraf 1.500-2.000 
nyplantes hvert år.

Nye planter
Hos planteskolerne, der også var 
repræsenteret på gårsdagens Lan-
gesømesse, forventes en øget efter-
spørgsel efter nye planter, både til 
juletræsplantagerne og til skovrejs-
ning og læplantning.

- Betydelige arealer er blevet skadet 
af tørken, så derfor er vi klar til både 
at hjælpe med nye planter eller om-
plantninger, lyder det på standen hos 
Aarestrup Planteskole, der fra 60 hek-
tar med fremavlede planter sælger 
til både professionelle producenter 
og private.

Ambassadørbesøg
Udover de omkring 2.500 gæster 
fra hele juletræsbranchen både 
herhjemme og fra flere europæiske 
lande, ikke mindst tyske opkøbere, 
havde Langesømessen besøg af den 
georgiske ambassadør.

Georgien er en slags hjemland for 
hele nordmannsgranproduktionen, 
idet omkring 90 procent af alle frø-
ene stammer fra et 6.000 hektar 
skovareal i Ambrolauri-området 
med 40-60 meter høje modertræer. 
Fra dem henter 400 kogleplukke-
re hvert efterår alt frømaterialet til 
alle de europæiske firmaer, der har 
licens på frøet.

- Det er spændende at se slutpro-
duktet og besøge branchen, lød det 
fra Gigi Gigiadze, som har været Ge-
orgiens ambassadør i Danmark og 
Irland i halvandet år.

Han kunne samtidig oplyse, at der 
sidste år blev påbegyndt en import af 
udenlandske juletræer, blandt andet 
her fra Danmark, så georgierne kan 
glæde sig over, hvad frøene fra deres 
høje nordmannsgraner er blevet til.

Øko-interesse
Han var inviteret af Marianne Bols, 
Fair Trees i Brædstrup, som er geor-
gisk konsul. Hun benyttede chancen 
til blandt andet at vise ambassadøren 
det første økologiske juletræ, som 
Fair Trees havde tilmeldt konkur-
rencen om årets bedste juletræ på 
messen.

Både hun og økologisk juletræ-
savler Tage Holm Nielsen fra Øster-
vrå, glæder sig over den øgede in-
teresse fra økologiske juletræer, der 
nu udgør omkring fem procent af 
den danske juletræsproduktion.

- Sidste år oplevede vi et rigtigt 
godt salg, både via en mellemhand-
ler til Schweiz og gennem stande-
handlere i København. Men også 
derhjemme havde vi besøg af man-
ge kunder, ikke mindst yngre fami-
lier, som i forvejen køber økologisk, 
og som ønsker at støtte op om vores 
miljø- og allergivenlige produktion, 

lød det fra nordjyske økolog, som 
på messen i øvrigt fandt en tredje 
standehandler til salget i Køben-
havn op til jul.

Med 4.000 træer til salg er han den 
største udbyder af træer i den nye 
forening af økologiske juletræsdyr-
kere, som foreløbig tæller 16 med-
lemmer over hele landet. Men en 
engrospris på omkring 200 kroner 
for et øko-træ er den tre-fire gan-
ge højere end for konventionelle 
juletræer.
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n - Den lange 
tørkeperiode har 
givet en afdæmpet 
vækst, så farven 
på nålene er rigtig 
markant, og skud-
dene på træerne er 
ikke så lange, siger 
direktør Claus Jer-
ram Christensen, 
Danske Juletræer, 
og glæder sig over 
årets flotte jule-
træer.  Fotos: Erik 
Hansen
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n Langesømessen havde besøg af ambassadøren fra nordmannsgranernes 
»hjemland«, Georgien, hvor alle frøene hentes fra 40-60 meter høje modertræ-
er i et bestemt bjergområde. Marianne Bols, Fair Trees, der er konsulent for 
Georgien, forklarer om økologisk juletræsproduktion, til Gigi Gigiadze. Til højre 
direktør og messearrangør Hans Berner, Langesø Gods.

n Tage Holm Nielsen fra Østervrå, der har 4.000 
økologiske juletræer til salg i denne sæson, glæder 
sig over den stigende interesse. Engrosprisen er 
den firdobbelte i forhold til konventionelle træer.  

n Danmarksmesterskabet i udkørsel af træ blev traditionen tro 
afviklet i forbindelse med Langesømessen. Vinder blev Kenneth 
Vinderslev, Silkeborg – for tredje år i træk.


