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Sommermøde for 
juletræsproducenter 

i europæisk sammenhæng

Af Else Møller (cand. forst. Island) 

Årets sommermøde i den europæiske juletræsdyrkerforening blev afholdt i Tjekkiet fra den 12. til 14. 
juni 2014. Den tjekkiske organisation for juletræsproducenter var vært for mødet, som blev afholdt i den 
sydlige del af Tjekkiet, i byen Jindirchuv Hradec. Mødet var velbesøgt af  cirka 90 deltagere heraf 57 
deltagere fra 11 forskellige lande samt cirka 30 juletræsproducenter og andre interesserede fra Tjekkiet. 
Danmark var repræsenteret med syv deltagerne som blandt andet kom fra Danske Juletræer, Skovdyr-
kerforeningen og fra HedeDanmark.

Juletræskultur hos BAOBAB med forskellige trætyper (foto: Else Møller).

Den europæiske juletræsdyrkerforning
Den europæiske juletræsdyrkerforening, The Christmas Tree 
Grower Council of Europe (CTGCE) blev etableret i 1989. Det 
er en sammenslutning af juletræsproducenter i Europa, som 
producerer juletræer til hjemmemarkedet og/eller til eksport. 
Der er 12 medlemslande i Europa (2014). Foreningens formål er 
blandt andet at fremme salg af europæiske (natur) juletræer, 
at øge produktionen af kvalitetsjuletræer, at fremme retfær-
dige og fair handelsmetoder landene imellem og at forbedre 
adgang til oplysninger og dyrkningsvejledninger til produ-
centerne. Danmark har siden 2012 haft formandsskabet, hvor 
bestyrelsesformand, Martin Pedersen fra Danske Juletræer 
har besiddet formandsposten. Formandsskabet vil i 2015 gå 
videre til et af de øvrige medlemslande. 

Mødet blev afholdt i den sydlige del a
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Oplysninger om CTGCE, dens virke og målsetning kan findes på for-
eningens hjemmeside www.ctgce.com som er på engelsk og tysk.

To årlige møder 
Foreningen afholder to årlige møder. Et vintermøde, hvor re-
præsentanter for hvert land evaluerer det forgangne års jule-
træssæson, -presse og eventuelle problemer, som kom op i året, 
der gik. Vintermødet blev afholdt 20. februar i København, hvor 
repræsentanter for ni deltagerlande mødte frem. 

Sommermødet afholdes  ofte i juni og går på skift mellem del-
tagerlandene. I 2014 var turen kommen til Tjekkiet, hvor mødet 
blev afviklet i Sydbøhmen. Valget var faldet på dette område, da 
det huser en af de største tjekkiske juletræsproduktioner. Endvi-
dere er området meget frodigt, smukt og skovrigt. 

Den tjekkiske juletræsproduktion
Mødet startede officielt med en middag torsdag aften på ho-
tellet. Her blev deltagerne budt formelt velkommen. Under 
festmiddagen blev der holdt forskellige taler herunder en kort 
gennemgang af den tjekkiske juletræsproduktions korte, men 
intensive historie. Officielt startede juletræsproduktionen i Tjek-
kiet i 1999. Den tjekkiske juletræsdyrkerforening blev etableret 
i 2002 og har nu 48 medlemmer, men antallet af juletræspro-
ducenter er en del større (cirka 150 producenter), især småpro-
ducenter med produktionsenheder under fem ha. Dr. Miroslav 
Kubu, direktør for den tjekkiske juletræsdyrkerforening, var den 
primære drivkraft, men fik meget hjælp og støtte de første år af 
en kollega fra Østrig, Wolfgang Herzog. 

Det tjekkiske forbrug af juletræer er officielt en million træer pr.  
år inklusivt importerede træer og plasttræer. I følge Miroslav 
Kubu er det uofficielle tal nok endnu højere, da der er mange 
småproducenter, som sælger i lokalområder, hvis salg ikke er 
registreret. Endvidere bruger mange tjekker stadig tyndings-
træer, for eksempel rødgran, fra nyetablerede skovområder.

Fredagsekskursion til BAOBAB 
Fredag var der ekskursion til en af Tjekkiets største juletræs-
kulturer. Den ejes af et firma: BAOBAB – Vánočni stromsky s.r.o 
(BAOBAB - Christmas Trees Ltd.). Firmaet blev etableret i 2002 
og producerer juletræer på 105 hektar lejet jord. Området lig-

ger i et landbrugs- og skovområde 500-600 m over havet, med 
tilsvarende eller lidt højere gennemsnitsnedbør som i Danmark 
(800-900 milimeter per år). Firmaet producerer 50.-60.000 
juletræer pr. år og har ansat seks mand på fuld tid til at passe 
produktionen. 

BAOBAB har valgt at producere forskellige typer af juletrær. 
Deres primærproduktion er blågran (Picea pungens) og nord-
mannsgran (Abies nordmanniana), men derudover produceres 
et mindre antal  rødgran (Picea abies) og østrisk fyr (Pinus ni-
gra) efter følgende fordeling 45 %, 40 %, 10 % og 5 %.

De anvender dyrkningsmetoder som minder om dem, der bru-
ges i Danmark og lægger et stort arbejde i at holde kulturene 
rene, træerne fri for skadedyr og i at forme og topregulere for 
at optimere udbyttet. Firmaet, som vi besøgte, anvendte en del 
dansk maskineri i deres produktion blandt andet plantemaskine 
fra Egedal og portaltraktor fra JUTEK. 
 
I kulturene, som blev vist frem, var der mange fine primatræer 
og træer som var klar til salg. Men – heller ikke i Tjekkiet „vokser 
træerne ind i himlen“ og tjekkerne, som jo stadig er i opstarten 
af en formel juletræsproduktion, har stadig en del udfordringer 
at arbejde med. 
 
I forbindelse med fremvisningen af juletræsbeplantningerne hos 
BAOBAB var der arrangeret en mindre juletræsmesse, hvor 
forskellige firmaer, danske såvel som tjekkiske, fremviste et ud-
valg af deres maskineri til juletræsproduktion. Fra Danmark var 
Egedal, Jutek, HD2412 og Green Team Europe repræsenteret.  
Fra Tjekkiet var nogle firmaer repræsenteret med mindre slå-
maskiner, som blandt andet anvendes til at slå græs og ukrudt 
mellem rækkerne.

Sightseeing til Budweiser 
Efter en god og interessant formiddag hos BAOBAB blev del-
tagerne kørt tilbage til hotellet, hvor frokosten blev nydt på 
terressen med udsigt til byens torv. Senere på dagen blev der 
budt på en tur til byen České Budějovice, hvor et af Sydbøhmens 
kendteste ølbryggerier; Budweiser har til huse. Tjekkerne har 
verdens største ølforbrug pr. indbygger og mange hundrede års 
traditioner for at brygge øl (Pivo). I České Budějovice har man 
produceret øl i mere end 300 år af byg, som høstes på de omlig-
gende marker. Fabrikken producerer otte forskellige slags øl og 
har en årlig produktion på mere end ti millioner hektoliter. Efter 
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Vi takker... •	 Vi har stadig få nye maskiner  
til salg. 

•	 I år har vi brugte maskiner på 
lager til køb / leje. 

•	 Lageret er fyldt med 
reservedele. 

•	 Vi står igen klar til at servicere 
de tidligere leverede maskiner.

for de mange besøgende              
på Langesø - Messen 
og ser frem til et godt 
samarbejde.



en guided tur gennem fabrikken og en smagsprøve blev delta-
gerne budt på middag i bryggeriets resturant, hvor menuen stod 
på traditionel, solid tjekkisk mad akompagneret af blide toner 
fra trompet og hamonorgel. 

Efter en spændende dag med mange oplevelser gik den sidste 
tur tilbage til hotellet, hvor de fleste gik til køjs. En del fra den 
danske gruppe og den samlede polske delegation bestående af 
to damer tog sig en aftentur i den gamle by for at bese byen „by 
night“ og for at smage flere øltyper. 

Lørdag formiddag var der arrangeret byvandring og museums-
besøg for de deltagere som ikke skulle til møde i det europæiske 
råd for juletræsproducenter. 

CTGCE-mødet
De fremmødte repræsentanter for deltagerlandene mødtes til 
formiddagsmøde i det europæiske råd i CTGCE.  Der var repræ-
sentanter fra Østrig, Frankrig, Irland, Belgien, Schweiz, Norge, 
Tjekkiet, Tyskland og Polen. Fra Island var der en repræsentant 
med som observatør. Island er endnu ikke formelt medlem af 
CTGCE, men har ytret ønske om at blive optaget som medlem. 
Fra USA var Professor Richard Moore, tidligere præsident for 
den amerikanske juletræsorganisation; National Christmas Tree 
Association, inviteret med.  

Repræsentanter fra hvert land berettede om forholdene i deres 
respektive hjemlande, herunder vækstsæsonens forløb og for-
ventninger til udbuddet i den kommende sæson. Generelt var del-
tagerne moderat optimistiske i forhold til kvalitet og efterspørgsel.  
De store butikskæder kommer stadig stærkere ind på markedet 
over alt i Europa og en stor andel af træer sælges til dem. 

Forskellige andre problematikker fra enkelte lande blev drøftet 
på mødet. Herunder blev dato og sted fastsat for kommende 
møder i 2015. Danmark har aftjent sin pligt som formandsland, 
og hvis alt går som planlagt, vil give jobbet blive givet videre i 
2015. Hvilket land, som påtager sig formandsopgaven, er ikke 
afgjort endnu.

Plastiktræer i USA
Sidste punkt på dagsordenen var et kort, men tankevækkende 
oplæg fra Richard Moore om forholdene for juletræsdyrkerne 
i USA. Her nævnte han en forbrugerundersøgelse om ameri-
kanernes brug af juletræer. I USA er brugen af plastiktræer 
dominerende hos folk som vælger at fejre julen med juletræ. 
I følge Moore vælger 54 % af amerikanske forbrugere kunstige 
juletræer, 29 % holder jul uden juletræ og blot 18 % vælger at 
fejre jul med et levende naturtræ i stuen. Spørgsmålet er om 
den tendens vil brede sig til Europa inden for de kommende år.
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2412 Premium Paller

Gl. Skivevej 91 · 8800 Viborg

T: 87 281 281 · F: 87 281 291

hd2412@hd2412.dk · www.hd2412.dkSkovudstyr · alt til juletræer

®

Køb nu
Betal først 

til januar

næste år*

• Dansk producerede kvalitetspaller
• Kraftig trykprøvede 20 mm. sidebrædder
• Bundpalle med 21 mm. dækbrædder
• Pallereb med færdigbundet øje

Bestil tidligt så  
transporten kan 
optimeres og dermed 
reducere din pris.
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2412 Premium Palle
691490 - Består af:
6 stk. trykprøvede 20 mm. sidebrædder.
En bundpalle med 21 mm. dækbrædder.
6 stk. pallesnor med færdigbundet øje.
18 stk. spånfri skruer.
1 stk. palleetiket.

Ring og forhør pris.

Trykprøvede sidebrædder med ret  
og afrundet kant, således man  
altid kan mærke om brættet vender 
rigtigt før montering på pallen.

Forsænkede 
huller

Hurtigtvoksende østrisk fyr som endnu ikke er helt klar til salg  (foto: 
Else Møller).



Udsigt over Prag fra en af dens utallige restauranter (foto: Else Møller).

Forskellige provenienser af blågran klar til salg i den kommende sæs-
son (foto: Claus J. Christensen).
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Den arrangerede udstilling mindede på mange måder mindede om en 
formiddagsudstilling forud for Danske Juletræers markvandringer, 
men meget mindre (foto: Claus J. Christensen).

Demonstration af en hånddreven slåmaskine, som kan bruges mellem 
rækker, i vejkanter og andet (foto: Else Møller).

Vi ses igen i Danmark
Aflutningsvis blev det besluttet at næste vintermøde i CTGCE vil 
blive afholdt i København den 19. februar 2015. Der var forslag 
om at lægge sommermødet på Fyn i forbindelse med Langesø-
messen i dagene 19. – 22. august, men nogle foretrak at mødet 
lå i starten af juli. 

Martin Pedersen, formand for CTGCE, rundede mødet af med 
en tak til Dr. Miroslav Kubu og hans stab for et godt og veltil-
rettelagt sommermøde i Tjekkiet. 

Sommermødet i Jindirchuv Hradec havde nået sin afslutning 
og endte med en god frokost inden folk begav sig retur til hver 
deres hjemland. 

Undertegnede tog en ekstra dag i Prag til at fordøje de forgangne 
dages indtryk og få et indtryk af Tjekkiets hovedstad. En smuk og 
interessant by at besøge, som absolut kan anbefales til alle dem, 
som får et godt overskud af fra det kommende års juletræssalg! 

Der findes yderligere foto fra sommermødet på www.ctgce.com 
➝ Archive ➝ CTGCE Summer meetings. ■
 


