
Produksjonen på Valand ligger 

på om lag 50da og fordeler seg 

på nordmannsedelgran og fjell-

edelgran. Sau blir brukt til 

ugrasreinhold.  

Vi får med oss fagansvarlig for 

juletrær hos Debio denne da-

gen og i tillegg kompetanse på 

økologisk produksjon i frukt-

produksjon.  

Hold av datoen 30.06.18!  

Program og påmelding 

kommer senere! 

Velkommen til nasjonal 

fagdag! 

Norsk Juletre trommer 

igjen sammen til nasjonal 

fagdag. Denne gangen er 

temaet økologisk produk-

sjon av juletrær. 

Det har de siste år vært en 

økende interesse for økologisk 

produksjon av juletrær. På det 

europeiske markedet er det en 

anslått etterspørsel på om lag 5 

millioner økologiske trær som 

er langt fra å bli møtt. I Norge 

har vi ikke ennå sett den helt 

store etterspørselen, men som 

kjent smitter europeiske tren-

der etter noen år over også på 

oss. Hvordan vil markedet se 

ut om 8 til 10 år? Om det like-

vel ikke skulle være særlig et-

terspørsel i Norge er det da 

muligheter på eksportmarke-

det.  

Vi vil derfor invitere alle som 

produserer eller har tenkt på å 

produsere økologiske juletrær 

til nasjonal fagdag den 30.06 på 

Valand på Konsmo i Agder. 

Nasjonal fagdag - økologiske juletrær 
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Fjelledelgran med utsikt på Valand! Foto fra Facebook 

Fagdag på Valand i 2017. Foto fra Facebook 



Av: John-Anders Strande 

 
Lokallagene er viktige i 

Norsk Juletre for å tilret-

telegge for lokal aktivitet 

og skape et miljø blant 

produsentene. Aktiviteten 

i Norsk Juletre i 2017 var 

høy og med unntak av 

noen lokale variasjoner er 

den ganske stabil.  

 
Rogaland utmerker seg spesi-

elt i 2017 med stor deltagelse.  
Agder, Trøndelag, Dalane og 

Østnorge ligger stabilt i antal-

let deltagere, mens Vestnorsk 

og Telemark har hatt en ned-

gang i deltagelsen sammenlik-

net med 2016.   

 

Det kan være ensomt å være 

juletrebonde. Jeg vil derfor 

oppfordre alle til å delta aktivt 

på lokale fagdager og mark-

vandringer. Det er mange tips 

og triks å plukke opp fra 

andre, samtidig som det er en 

mulighet for å treffe og prate 

med «likesinnede». Vi er tross 

alt ikke så mange i denne næ-
ringen. Delta på lokale fagda-

ger og samlinger!  

 
Alle nye medlemmer som 

lokallaget rekrutterer i 2018 

vil få medlemskapet i 2018 til 

kr. 1.000,-, Den summen vil i 

sin helhet gå tilbake til lokalla-

get sammen med den årlige 

refusjonen. Dette skaper rom 

i lokallaget til økt aktivitet, 

noe som også er viktig for 

rekrutteringen. Økt medlems-

masse i lokallaget vil også være 

med å øke refusjonen året 

etter.  
Kjenner du noen som burde 

vært med i Norsk Juletre? Da  
er 2018 året å få de med på 

laget!  

Aktiviteten i Norsk Juletre 2017 
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Av:  



Av:  
 

Hvert andre år avholdes den 

internasjonale forskningskon-

feransen; C-Tree. I år var 

Island vertskap for konferan-

sen og som alltid kom forske-

re fra store deler av verden 

for å dele forskningsresultater 

på juletre fra de siste to år. 

 
Også denne gangen var det en 

representant fra Australia. Det 

faktum at julefeiringen der 

skjer midt på sommeren byr 

på en rekke utfordringer. 

Treet er i god vekst da det 

hogges og nyskuddene er 

ekstremt utsatt for tørke. 

Dette avhjelpes selvfølgelig 

ikke av at sommer i Australia 

har en gjennomsnittlig tempe-

ratur vesentlig høyere enn vi i 

Norden.  

 
Fra Danmark kom to forskere 

fra Universitetet i København 

og Rune fra Danske Juletræer. 

Forskningen der siste år spen-

te seg fra utvikling av  

C-tree 2017 
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Ved import av frø og planter 

skal det søkes Kontrollutval-

get for frøforsyningen til skog-

bruket om godkjenning. Etter 

behandling av Kontrollutvalget 

videresendes saken til Skog-

frøverket som fører materiale-

ne inn i nasjonalt register og 

utsteder et godkjenningsbevis.   

  
Det er i juletreprodusentenes 

interesse at vi får oversikt 

over hva slag materiale som 

brukes, slik kan vi få bedre 

kunnskap om materialene og 

sikre en bærekraftig produk-

sjon. Vi oppfordrer alle aktø-

rer i juletre- og pyntegrøntnæ-

ringen til å følge lovverket og 

søke om godkjenning av mate-

rialene.   

  
Se ellers kontrollutvalget sine 

nettsider  
www.skogoglandskap.no/

artikler/2014/

im-

port_av_fro_og_planter_til_ju
letre_og_pynteg rontproduk-

sjon   

  

Vi legger ved søknadsskjema 

både på engelsk og norsk, den 

engelske versjonen kan være 

nyttig å se på når dere etter-

spør informasjon/

dokumentasjon om materiale-

ne.   

 
Med vennlig hilsen Mari Mette 

Tollefsrud, Forsker NIBIO, 

leder i Kontrollutvalget for 

frøforsyningen i skogbruket» 

 
Skjemaene finner du på de 

lukkede sidene til Norsk 

Juletre. 
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Planteimport 

Nettkurs «Forming og toppskuddregulering i juletre»  

Av: John-Anders Strande 

7 personer gjennomførte 

og besto nettkuret 

«Forming og toppskudd-

regulering i juletre» i 

2017. Tilbakemeldingene 

fra deltagerne er meget 

gode og spesielt er film-

delen lærerik da man i 

praksis får se de ulike 

teknikkene.  

 
Kurset koster kr 250,- for 

medlemmer og kr 450,- for 

ikke-medlemmer.  
Kurset finner du på 

www.skogkurs.no  
Husk å velge kurset for med-

lemmer for å få rabatten!  

Av: John-Anders Strande 

 
Vedrørende planteimport 

følger her et brev fra Kon-

trollutvalget for frøforsy-

ning i skogbruket som vi 

fikk i 2017.  
Da det er mange enkelt-

produsenter som på eget 

initiativ importerer plan-

ter og frø er det viktig at 

man setter seg inn i for-

skriften.  

 
«Juletrær og pyntegrønt om-

fattes av forskrift om skogfrø 

og skogplanter. I henhold til 

forskriften skal formeringsma-

terialer godkjennes før det 

omsettes. Landbruks- og mat-

departementet har gitt Kon-

trollutvalget for frøforsyningen 

til skogbruket i oppgave å påse 

at intensjonene og bestemmel-

sene i forskrift om skogfrø og 

skogplanter blir fulgt. I hen-

hold til forskriften skal alle 

materialer til skogbruksformål, 
herunder materialer til juletre-

produksjon og pyntegrønt 

godkjennes før det omsettes.   
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Kl 09:30 Besøk hos 

Hjorthede Planteskole A/S, 

Tukærvej 12, 8850 

Bjerringbro.  

Omvisning i planteskolen 

med Søren Løth. 

Besøket avsluttes med 

lunsj. 

Kl 14:00 Besøk hos 

Proviido, Resenvej 85, 

7800 Skive. 

Martin Viborg tar imot 

med et tema til oss som er 

kalla "Praksisnær 

dyrkningsøkonomi". Vi ser 

blandt annet på hvordan 

forsjkellige 

dyrkningsformer påvirker 

hogsten og ikke minst 

hvordan man lager 

hogstprognoser. 

 

Kl. 17.00 Etter fagdagen går 

bussen tilbake til Hirtshals. 

Båten går kl. 20.00 
 

Dag 4 Hjem  

Lørdag 18.08.18 Tanang-

er 

Båten kommer til Tananger 

ca. kl. 07.00. Og vi reiser 

hvert til vårt. Takk for tu-

ren 

 
Priser i dobbeltrom ved 

20 betalende 6100.- 

  

Tillegg for enkeltrom 

1845.- 

Prisen er å forstå slik, to 

netter på lugar, og en natt 

på hotell i Vejle 

 

For ikke medlemmer, som 

vil være med til Langesø + 

1000.- 

 

Påmelding til:  

Jarle Goa  

jarle.goa@gmail.com 

Kyrkjeveien 40 

4073 RANDABERG 

  
 

Av Gorden Haaland 
 

Fagtur til Danmark  

Arr.: Rogaland Juletre i 

samarbeid med Norsk 

Juletre.  

«Langesømessen 2018» 

15.08 – 18.08.2018 

 

I år med nytt opplegg! 
 

Dag 1  

Onsdag 15.08.18 Tanang-

er – Hirtshals 

Vi reiser i år fra Tananger 

med Fjordline https://

www.fjordline.com kl. 

20.00.  

Oppmøte senest kl. 

19:00 På båten er det «All 

Inclusive middagsbuffet» 
  

Dag 2 Messedag 

Tosdag 16.08.18 Når vi 

kommer til Hirtshals, tors-

dag morgen står en dansk 

buss og venter på oss, den 

skal vi bruke på hele turen i 

år. Bussen kjører oss direk-

te til Langesø-messen. Det 

vil ta ca. 3 timer til 

Langesø.  http://

www.langesoe.dk/erhverv/

langesoemessen/

erhvervsmesse/ Messen har 

åpent fra kl.09:00 – 17:00. 

Det blir mulig å legge ting 

fra seg i bussen midt på 

dagen. Etter messen kjører 

bussen oss til Best Wes-

tern Torvehallerne i Vejle, 
http://

www.torvehallerne.dk/ for 

overnatting. 
       

Dag 3 Fagdag og hjem-

reise 

Fredag 17.08.18 Vejle – 

Hirtshals 

Frokost på hotellet. Avgang 

fra hotellet ca kl 08:00 

Husk ved påmelding:           

-Navn og adresse: 

-Fødselsår: 

-Enkeltrom/dobbeltrom og 

hvem du eventuelt deler 

rom med: 

-Påstigingsted: 

-E-postadresse: 

-Mobil tlf.nr: 

-Event. andre viktige ting: 

matallergi ol. 

 

Påmelding til Jarle Goa sna-

rest mulig, og senest in-

nen fredag 01. juni. 

2018. Fjordline krever 

dette for å sikre plass 

om bord. 

 

Vi gleder oss allerede til 

turen og håper at nett-

opp du også blir med!! 

Langesø 2018 
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