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CLAUS JERRAM CHRISTENSEN & MARTIN PETERSEN

Vejret viste sig fra sin flotte side i dagene 30/5 til 2/6 2017, hvor 
henved 60 udlændinge fra otte lande deltog sammen med et til-
svarende antal englændere i det europæiske sommermøde. Den 
danske gruppe på 19 deltagere var den største blandt de uden-
landske grupper fulgt af 16 tyskere og 13 irere. Herudover var der 
deltagere fra Norge (3), Schweiz (2), Island (1), Belgien (1) og USA 
(3). De fleste deltagere kom med fly til Birmingham eller London, 
hvorfra de blev samlet op med bus og kørt til Jurys Inn i Hinckley, 
som var base for alle overnattende gæster under mødet. Flere 
englændere havde dog valgt kun at deltage på enkeltdage.

Allerede ved indtjekning blev man bedt om at tage stilling til 
menuerne i de tre dage, og dette skulle vise sig yderst spæn-
dende. Det officielle program begyndte kl. 18.30, hvor Harry 
Brigthwell (direktør i BCTGA – den engelske juletræsdyrkerfor-
ening) bød velkommen. Herefter fulgte et indlæg fra Richard 
Moore fra USA om den nyetablerede Christmas Tree promotion 
Board (CTPB) og resultaterne efter det første år i en lang sej 
kamp om igen at få amerikanerne til at bruge et ”real tree” – 
eller et træ overhovedet. 

Efter præsentationen blev maden serveret og flere havde valgt 
”Raebit” til forret i den tro, at det var kanin, men retten, der 
bestod af to små stykker ristet brød med sennep og ost, havde 
ikke noget til fælles med kanin (rabbit), men gik faktisk under 
tilnavnet ”fattigmandskanin”. Nuvel - det engelske køkken er 
ikke noget man skal opleve, men noget man skal overleve, så 
lidt ufrivillige overraskelser bidrog blot til underholdningen. 

Onsdag var feltdag, og efter en kort bustur ankom vi til Woods 
Farm nær Solihull, hvor der indledningsvist var en mindre 
udstilling præsenteret af engelske og danske leverandører 
fra juletræsbranchen. Produktionen af juletræer på denne 
ejendom begyndte i 1972. I dag dyrker man juletræer på samlet 
ca. 200 ha med en årlig tilplantning på 30 - 40.000 træer af 
nordmannsgran (40 %), rødgran (40 %), fyrrearter (20 %) samt 
lidt frasergran, blågran, douglasgran og grandis. Ejendommen 
er specialiseret i produktion, salg og levering af store juletræer 
fra tre meter. Derudover har man et stort detailsalg til private 
fra ejendommen, og man sælger kun lejlighedsvist til grossist i 
forbindelse med tynding af for tæt plantede kulturer. Der købes 
ikke træer ind, da man alene sælger de træer, man selv dyrker. 

Om formiddagen var der en tur rundt på ejendommen med 
fokus på kulturetablering og dyrkning af mindre træer under 
fire meter. Bortset fra renholdelse indtil 1,5 meters højde var 
dyrkningsindsatsen minimal set med danske øjne. Fra ca. tre 
meters højde opgav man således helt at beskytte og/eller repa-
rere topskud – man forlod sig på, at en gren ville komme op, og 
at fejlen med tiden ville blive skjult i træet. 

Under formiddagens markvanding så vi eksempler på både 
kobber-, magnesium- og kaliummangel, og det var slående, 
at producenten og hans konsulent famlede noget i blinde med 
disse gødningsmæssige udfordringer, som havde plaget de på-
gældende arealer i årevis. Efter frokost var der demonstration af 
de store snørremaskiner, man havde på den centrale læsseplads, 
og herefter var der endnu en tur rundt på ejendommen. Denne 
gang så vi arealer med træer på 11-13 meter og 13-16 meter, 
og fokus var på stamtalsafvikling. Alt i alt et spændende stop, 

Den europæiske forening med 13 medlemslande afholder hvert år et sommermøde, og i dagene 30. maj 
til 2. juni 2017 var den engelske juletræsdyrkerforening vært for dette årlige møde. Formålet med 

sommermøderne er at danne netværk blandt deltagerne på tværs af Europa gennem faglige 
og sociale indslag.  Mødet i England levede godt op til formålet og gav et godt indtryk af 

den midtengelske juletræsproduktion iblandet mere turistprægede 
seværdigheder under mødet. 
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hvor vi fik indblik i denne nicheproduktion af store træer. Dagen 
sluttede med et kort stop i Coventry ved Mikaelskatedralen inden 
returnering til hotellet. Om aftenen var der to præsentationer 
inden middagen om henholdsvis det europæiske juletræsmarked 
og gødskning/næringsstoffer.

 60 udlændinge fra otte lande deltog sammen med et tilsvarende antal englændere i det europæiske sommermøde.

Nøgletal 
for England:

Indbyggere: 62 millioner
Husstande med et juletræ: 65 %

BNP pr. indbygger: 43.930 $

Juletræsmarked
 (i alt ca.16 millioner træer)

  Nordmannsgran (40 %)
  Rødgran (6 %)
  (Skov)fyr (4 %)

  Plastiktræer (50 %) 
– ca. 1/3 har 

derudover et
 ”real tree”

Egenproduktion (alle 
arter): 5,0 millioner, heraf 

nordmannsgran 3,5 millioner

Handel:
Import: (ca. 3 millioner)

Danmark, Belgien & Irland
Eksport: (begrænset)

Tyskland & Irland

Mikaelskatedralen i Coventry led stor skade efter brandbombeangreb under 2. 

verdenskrig. Man byggede derfor en ny katedral ved siden af men bibeholdt dele 

af den gamle katedral (tårn, vægge og dele af det indvendige) som mindeplads 

for ofrene under 2. verdenskrig. Fotoet er fra det indre af den oprindelige katedral.
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Torsdag var også en feltdag, og denne gang besøgte vi Cadeby 
Tree Trust ved Nuneaton, som er Midtenglands største produ-
cent med knapt 300 ha juletræer. Firmaet begyndte at sælge 
juletræer tilbage i begyndelsen af 1980’erne og startede selv 
produktion i midten af 1990’erne. I dag plantes årligt 150.000 
træer; 45 % nordmannsgran, 25 % rødgran, 10 % frasergran, 5 
% blågran og 15 % pottegroede træer med de fire arter. Bortset 
fra et mindre detailsalg sælges alle træer til grossister, og man 
markedsfører sig på stor fleksibilitet og levering af selv små 

ordre ned til 50 træer efter kundens ønsker. Firmaet varetager 
også entreprenøropgaver for et stort antal producenter i hele 
Storbritannien og har aftale om sprøjtning på 150 ha samt pas-
ning af ca. 900.000 træer med form- og topskudsregulering. 

Indledningsvis blev deltagerne introduceret til en vellykket 
potteproduktion med nedgravede potter, hvor man havde haft 
god kulturstart med Apsheronsk-proveniensen.  Herefter gik 
man til arealer med konventionelt dyrkede juletræer i nord-

Snørremaskinen på læssepladsen ved Woods Farm med de to indsatser til 

reduktion af tragtstørrelsen

Et stort juletræ på 20 meter og 1.500 kg gøres klar til netning.

Vellykket pottekultur på Cadeby Tree Trust. Man brugte potter med små huller, 

og træerne blev sat i almindelig jord fra arealet. Der var brugt Apsheronsk-

proveniens, og alle træer havde sat et helt pænt topskud.
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mannsgran og rødgran. Først så vi en yderst renholdt nyplant-
ning - behandlingen bestod i 3 l Roundup + 3 l MCPA pr. ha!  
Denne behandling er ikke lovlig i Danmark. Siden så vi ældre 
træer, hvor man arbejdede med top- og formregulering af 
træerne. Det var en meget professionel produktion med fokus 
på produktion af træer i en god kvalitet. Form- og topregule-
ring blev dog ikke gennemført helt så systematisk, som det ses 
mange steder i Danmark, men indsatsen baserede sig mere 
på behandlingsbehovet for det enkelte træ. Dette gav selvsagt 

udfordringer med forskellige medarbejderes uensartede vur-
dering af behandlingsbehovet. 

Efter dette udbytterige besøg gik turen sidst på formiddagen til 
Freizeland Christmas Tree Farm ved Warwickshire. Også her var 
der en mindre udstilling med danske og engelske firmaer. På 
dyrkningssiden havde man store udfordringer med en meget 
svær lerjord, hvorfor proveniensvalget var overladt til Majland 
med et godt resultat. Ved næste stop havde man haft en stor 

Træet trækkes igen med læssemaskinen, mens rendegraveren løfter/holder træet. Træet næsten færdigsnørret. Pris ab farm 7-8.000 £ (ca. 45 kr./kg).
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afgang af nyetableret rødgran i potter fra en anden leverandør, 
hvilket blev henført til et meget tørt forår. Også omfattende 
skader efter Roundup ved et følgende punkt blev henført til den 
tørre periode efter sprøjtningen! 

Efter frokosten på Freizeland gik turen til det turistmæssige 
højdepunkt i Stratford-upon-Avon, der er Shakespeares fødeby 
og den tredje mest besøgte by i England efter London og 
Oxford. Byen havde en mindre bykerne af gamle charmerende 

Svær og stivjord i kombination med tørke besværliggjorde kulturarbejdet på Freizeland Christmas Tree Farm (tv). Omfattende Roundup-skader på rødgran (th) – 

producenten hævdede, at årsagen var forårets tørke.

Store formhuggede rødgran på Cadeby Tree Trust – mange englændere 

foretrækker disse tætte træer.

Mindre leverandørudstilling på Freizeland Christmas Tree farm med et betydende 

dansk islæt. 
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huse med bindingsværk, og der var - som i Oxford - både 
kanaler og større parker med gamle/store fritstående træer. Da 
der ikke var et obligatorisk program om fredagen, bortset fra 
for dem, som skulle til møde i den europæiske forening, valgte 
flere at tage hjem torsdag eftermiddag, da det passede bedre 
med flyafgange. Torsdag aften var det derfor et let reduceret 
selskab, som fik Svend Fengers meget maleriske og humoristiske 
gennemgang af den europæiske forenings historie.

Der var gennemgående stor tilfredshed med afviklingen af 
arrangementet, hvor balancen mellem faglige feltture og mere 
turistprægede sociale aktiviteter var god. Næste års sommer-
møde bliver i Polen.

Links:
Woods Farm: http://www.woodsfarm.co.uk/ 
Cadeby Tree Trust: https://www.cadebytreetrust.co.uk/ 
Freizeland Christmas Tree Farm: 
https://www.christmas-tree-farm.co.uk/  

GLOBALG.A.P.  
certificering udføres af

 

Kontakt Inge Bodil Jochumsen
 Tlf. 5124 4989 eller 

www.agromanagement.dk

William Shakespeares fødested.

I Shakespeares fødeby var der også en butik med julepynt, som havde åbent 

hele året. Træet på fotoet er af plastik. 


