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Den Europæiske Juletræsdyrkerforening (CTGCE) organiserer 
13 medlemslande og har blandt andet til formål at bringe jule-
træsproducenter sammen på tværs af Europa. Derfor afholdes 

hvert år et sommermøde, hvor juletræsproducenter fra de en-
kelte medlemslande kan mødes. Det er værtslandet, som afgør 
tidspunkt og rammer for mødet samt det faglige og turistmæs-
sige indhold af disse sommermøder.

I perioden 13.-15. juni 2016 var Frankrig vært for mødet i den 
europæiske juletræsforening selvom flere medlemslande havde 
foretrukket et andet tidspunkt grundet travlhed i kulturerne 

– Michelin,  maskindemonstration
Af Claus Jerram Christensen & Martin Petersen

Demonstration af portaltraktorer og en-rækkede maskiner i en velpasset yngre kultur af nordmannsgran(bagerst). I forgrunden formhuggede grandis.

Europæisk sommermøde i Frankrig
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med blandt andet vækstregulering. Mødet blev holdt i Morvan 
regionen nærmere bestemt til Saulieu i det midtøstlige Frankrig, 
som er et af de større produktionsområder for juletræer – og vin 
(Bourgogne) i Frankrig. Henved 150 personer deltog i mødet, 
hvoraf hovedparten var franskmænd efterfulgt af tyskere (17), 
belgiere (14), danskere (9), nordmænd (4) og enkelte repræsen-
tanter fra Schweiz, Østrig, Island, Tjekkiet og USA.

Selve indkvarteringen stod deltagerne selv for, og det betød des-
værre, at de mange franske deltagere havde sat sig på alle hoteller 
i Saulieu og nærmeste omegn, mens de udenlandske gæster i højere 
grad måtte finde overnatning i fjernere liggende byer, hvilket igen 
betød færre muligheder for at netværke på tværs af landene.

Sommermødet blev indledt med velkomst mandag den 13. juni 
om aftenen på Espace Jean Bertin (et tidligere kvægtorv), hvor 
Frédéric Naudet (formand for AFSNN, der er den største af de 
to franske foreninger), bød velkommen på vegne af de franske 
producenter mens Martin Petersen, i egenskab af præsident for 
den europæiske forening, supplerede med vigtigheden af sam-
menhold i bestræbelserne på at fastholde juletræstraditionen 
i almindelighed og naturtræet i særdeleshed. Efter denne vel-
komst, hvortil gæsterne fik en aperitif, gik selskabet til bords. 
Kombinationen af en ringe planlagt afhentning af deltagere i 
lufthavnen i Paris og togstrejken i Frankrig betød dog, at flere 
gæster, herunder flere norske og danske deltagere ikke nåede 
frem til velkomstmiddagen.

– Michelin,  maskindemonstration

Et fint messe-setup og en fantastisk beværtning kunne ikke råde bod på et 
mangelfuldt fagligt arrangement uden nogen form for information. Det franske 

arrangement manglede for meget på fagligheden og formidlingsdelen af et sådant arrangement, 
så man kan frygte at nogle vil afholde sig fra at deltage i kommende sommermøder. Ved fremtidige 

arrangementer bør der som minimum sættes krav til behørig formidling.  

Franske nøgletal
Indbyggere: 66,6 millioner
Husstande med et juletræ: 22 %
BNP per indbygger: 39.328 $

Juletræsmarked ( i alt cirka 6,3 millioner træer):
• Nordmannsgran (60 %)
• Rødgran (20 %)
• Andre arter (3 %)
• Plastik træer (17 %)
Egen produktion (alle arter): 4,8 millioner, heraf nord-
mannsgran cirka 3 millioner

Handel:
Import: (≈2 million)
Belgien, Danmark og Tyskland
Eksport: (begrænset)
Belgien, Tyskland og fransktalende tidligere kolonier

■ ■ ■

■ ■ ■

Læssepladsen hor Frédéric Naudet var meget stor, 
og der var styr på paller og opbevaring af maskiner i det hele taget.  
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Om tirsdagen gik det løs med ekskursion, og forventningen 
blandt deltagerne var stor til at se og høre om den franske jule-
træsproduktion. Deltagerne blev fordelt i tre busser efter sprog, 
hvorefter man begav sig ud i regionen. Trods to timers kørsel 
lykkedes det arrangørerne at hemmeligholde alle informatio-
ner om den franske juletræsproduktion endsige om området i 
det hele taget. Derimod gjorde bussen holdt ved en vingård – 
Chateau de Marsannay, hvor vi blev budt på vinsmagning af de 
lokale druer først på formiddagen. 

Efter tre indledende smagsprøver, som testede smagsløgenes 
følsomhed overfor sure og bitre stoffer, kom der nogle mere 
velsmagende og kostbare dråber i glasene, inden turen gik forbi 
den obligatoriske ”gårdbutik” med salg af egen vin til overpris. 

Efter denne afstikker gik turen tilbage forbi Saulieu, inden del-
tagerne fortsatte til Frédéric Naudets ejendom. Busserne gjorde 
holdt på en imponerende læsseplads med flere stationære pak-
kestationer, som deltagerne selv kunne tage i øjesyn, inden det 
var tid til en fyrstelig og stor frokost.

Efter den timelange frokost var deltagerne efterhånden klar til 
at se og høre noget om juletræer og deres dyrkning i denne del 
af Frankrig. Efter en kort bustur blev gæsterne således sat af for 
– i regnvejr – at begive sig en til to kilometer op til en mellem-
aldrende egebevoksning, som man forsøgte at nedlægge med 
en traktormonteret knuser – ikke den mest egnede løsning til 
denne opgave. Herefter fremviste man en stennedlægger, inden 
Egedal demonstrerede deres tre-rækkede plantemaskine. 

Efter en kortere vandring tilbage forbi busserne fik deltagerne 
endelig lejlighed til at se juletræskulturer, hvori der blev 

demonstreret rækkegående portaltraktorer og en-rækkede 
maskiner til kulturarbejdet. 

I denne kultur kunne man udover nordmannsgran i anstændig 
kvalitet også se formhuggede grandis, men som med de øvrige 
punkter var deltagerne desværre helt overladt til sig selv uden 
nogen form for information fra arrangørernes side – hverken 
på fransk, engelsk eller tysk. Efter samlet set tre timer i disse 
kulturer returnerede busserne til Saulieu forud for aftenens 
højdepunkt: Middag på Michelin-restauranten ”Le Relais Ber-
nard Loisseau” i Saulieu. Her blev alle gæster budt velkommen 
af indehaver og værtinde Dominique Loiseau, og man følte her 
noget af den gæstfrihed, som franskmænd (ellers) er kendt for. 
Det er næsten overflødigt at nævne, at restauranten bød på for-
nem madkunst udover det sædvanlige med noget for både øje, 
næse og smagsløg.

Onsdag var afsat til messen ”Sapin EXPO”, der var en indendørs 
messe med udstillere ”a la” Langesømessen bare i meget min-
dre skala med cirka 53 små udstillerstande. Udstillerne fordelte 
sig på planteskoler og andre leverandører til juletræsbranchen. 
Flere danske (maskin)leverandører deltog også på messen. Det 
er vores indtryk, at de danske firmaer, som allerede har forret-
ninger i Frankrig og kan sproget, fik fint udbytte af messen.

I lighed med USA bruger franskmændene en del træer med 
”sne” på. Disse ”pudrede” træer fremkommer ved at behandle 
naturtræer med en blanding af maling/lim og andre fyldstoffer, 
så de får et ensartet udtryk i den farve, man ønsker. Træerne, 
som sælges under det lidt misvisende navn ”sapin blancs” har 
en markedsandel i Frankrig på et par procent mod plastik-
træernes andel på cirka 18 %. 
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Juletræer – sapin blancs – i lige den nuance man ønsker, var også med på udstillingen ”Sapin EXPO”. Et ”sort-pudret” to-meter træ (ej vist) var som 
taget ud af Star wars filmene.



Messen åbnede officielt kl. 11 med en større frokostbuffet al-
lerede fra kl. 12. Hen på efter middagen var der et mindre fore-
dragsprogram med især markedsforedrag, men grundet ringe 
annoncering af disse foredrag fik kun få messedeltagere mulig-
hed for at høre disse tolkede foredrag.

Sideløbende med messen var der sidst på eftermiddagen offi-
cielt møde i rådet for Den Europæiske Forening med Danmark 
som formandsland for sidste gang (se side 28). På mødet dis-
kuterede landene markedssituationen, og der var gennem-
gående tiltro til, at også 2016 ville byde på gode afsætnings-
muligheder for de bedre træer. Ydermere besluttede rådet, at 
sommermødet i 2017 skulle holdes i England, mens mødet i 
2018 skulle holdes i Polen.
 
Afskedsmiddagen onsdag var berammet til kl. 20, men grundet 
et internt fransk arrangement måtte alle deltagere vente med 
middagen til kl. 22. Trods en velforsynet frokostbuffet var man 
ved at være noget brødflov. Af hensyn til den (for) tidlige afgang 
til lufthavnen i Paris torsdag fra vores fjernere liggende hotel-
ler måtte flere af os derfor droppe desserten og tage hjem ved 
midnatstid.

Samlet set var der lagt op til for få faglige interessante punkter i 
programmet og i kombination med et totalt fravær af formidling 
blev udbyttet af arrangementet desværre stærkt begrænset for 
de fleste. Ydermere betød den spredte indkvartering ringe mu-
lighed for at snakke med udenlandske kolleger. Ydermere faldt 
sommermødet sammen med EM i fodbold og strejkerne i Frank-
rig, hvilket besværligjorde rejsen til mødet for mange. Denne 
kritik kunne desværre ikke opvejes af den fornemme beværtning 
og et fint messe set-up.■
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Team Service
- forhandler af alt, hvad  
du skal bruge til at pleje og 
oparbejde dine juletræer
 
Egholm 2150 er en universalmaskine 
og en særdeles fleksibel løsning til 
vedligeholdelse af udendørsarealer. 
 
Vi har udviklet et væld af udstyr til 
Egholm 2150, som effektiviserer 
pasning og oparbejdning af jule-
træer.  

•  Afskærmet frontsprøjte
•  Bomsprøjte
•  Sideafskærmning
•  Gødningsudlægger
•  Stålinddækning til bund
•  Hydraulisk baglift
•  Stabklipper
•  Fældeklo og meget mere

Tlf. 4038 8054 – Niels Nyholm 
Tlf. 4010 7387 – Jens Krogh Andersen
 www.team-service.dk  ●   mail@team-service.dk

Team - Serv ice
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Som afslutning på mødet i Den Europæiske Juletræsdyrkerforening 
(CTGCE) overrakte Martin Petersen stafetten til den nye præsident 
– Bernd Oelkers fra Tyskland. Tyskland har nu formandskabet i de 
næste tre år.


