
Sosialt 

Det kan være ensomt å være 

juletrebonde. Jeg vil derfor til 

slutt oppfordre alle til å delta 

aktivt på lokale fagdager og 

markvandringer. 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 fagdager 

og samlinger! 

 

Kvalitet på juletrærne har 

blitt stadig viktigere de 

siste årene. Noe som har 

blitt forsterket av overpro-

duksjon av dårligere kvali-

teter og påfølgende prisfall 

i Danmark og Tyskland.  

Det er få ting som gjør seg 

selv, ei heller juletrær. Vår 

viktigste oppgave som produ-

senter er derfor å gjør det som 

kreves i feltet. Bare ett år med 

unnlatelse kan få store følger 

for kvaliteten de kommende år.  

Når alt grunnleggende er på 

plass, som det jo er hos de 

fleste, hva kan man gjøre for å 

oppnå det «lille ekstra»? 

Nåle– og jordprøver 

Det er som kjent mange pro-

blemer som kan oppstå i en 

juletrekultur på bakgrunn av 

mangel på enkelte næringsstof-

fer. Ett eksempel på dette er 

«bare skuldre» som man hadde 

store utfordringer med i Dan-

mark forrige år. Faktisk så 

avslører en prøve svekket 

næringsopptak før vi med det 

blotte øye kan se at det er noe 

galt. prøver kan brukes fore-

byggende til å vurdere, om det 

er behov for å sette et spesielt 

fokus på gjødslingspraksis før 

det oppstår problemer og 

eventuelle mangelsykdommer. 

Samtidig kan nåleanalyser også 

brukes til å stille en diagnose 

dersom det oppstår sympto-

mer på vantrivsel. 

Besøk av rådgiver 

Selv om juletreproduksjon er 

en ung produksjon, historisk 

sett, er det ikke påkrevet at 

enhver produsent må finne 

egne løsninger på alle utford-

ringer. Man kan få mange ideer 

og svar fra gode naboprodu-

senter, eller man kan gå sam-

men med naboer og sammen 

leie inn rådgiver for å se på, 

eller rettlede i spesielle te-

maer. Gode råd er ofte ikke så 

dyre som man tror, og hvertfall 

ikke om kostnaden kan deles 

med naboer.  

Relevant litteratur  

Skadegjørerboka har vært po-

pulær helt siden lanseringen på 

Norsk Juletremesse i 2016. 

med gode bilder og beskrivel-

ser har den vist seg uunnværlig 

for mange ved bestemmelse av 

skadegjørere og sjukdommer. 

Fagboka om fjelledelgran har 

vært av interesse for mange 

ved dyrking av fjelledelgran. 

Det at den bygger på erfaringer 

fra produsenter både på prove-

niensvalg og formingsteknikker 

gjør at det ikke finnes liknende 

kunnskapslitteratur på marke-

det.  

Er det ønske om bøker kan 

dere sende meg en mail, så 

sendes bøkene i posten. 
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Av: Venche Talgø og Mar-

tin Pettersson, NIBIO 

Gorden Haaland, Norsk 

Juletre 

 

 
I 2017 har det vore til dels 

sterke angrep av granrust 

(Chrysomyxa abietis) i jule-

trefelt, inkludert hauste-

klare tre som dermed 

ikkje vert salbare. Vi har 

mottatt anslag på 50% 

skade. Angrepa aukar som 

regel til høgare over havet 

og lenger nord ein kjem, 

men dei seinare åra har vi 

også sett sterke angrep i 

juletrefelt i låglandet på 

Sør- og Austlandet og i 

Sør-Sverige.   

 

Vertplanter 

Ganrust angrip vanleg gran 

(Picea abies), men også sitka-

gran (P. sitchensis), kvitgran (P. 

glauca), blågran (P. pungens) og 

andre granartar kan verta 

skadde. 

Symptom og smittefare 

Symptoma kjem fram i juli. 
Fyrst som små, gulaktige flek-

kar, seinare større flekkar 

eller tverrband (Fig. 1). Ved 

sterke angrep kan nålene verta 

heilt gule utover i sesongen 

(Fig. 2). Våren etter sprekk 

nålene opp på langs, og eit 

guloransje, voksaktig sporelag 

kjem til syne (Fig. 3). Opp-

sprekkinga skjer i same perio-

den som knoppane på skota er 

klare til å bryta. Når dei nye 

nålene byrjar å veksa, kan dei 

difor smittast ned frå nåler 

som vart  infiserte året før, 

men sporane er avhengige av 

fuktig vær for å kunna spira og 

infisera. Sterke angrep fører 

ikkje berre til misfarga nåler, 
men også nålefall utover vinte-

ren og våren. På mange tre 

kan ein heil generasjon med 

nåler gå tapt. 

 

Tiltak 

Sidan granrust, i motsetnad til 

lokkrust (Thekopsora areolata), 

ikkje vertvekslar med andre 

(Fortsetter på side 3) 

Angrep av granrust i juletrefelt 
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Figur 1. Gule tverrband på grannåler (Picea abies) etter ang-

rep av granrust (Chrysomyxa abietis). Heddal, Notodden 

kommune 8. juli 2017. Foto: Gorden Haaland 

Figur 2. Grein frå eit juletre av gran (Picea abies) med gule årsnåler 

etter sterkt angrep av granrust (Chrysomyxa abietis). Som biletet 

syner, var det det ikkje angrep på fjorårsnålene. September 2017. 

Foto: Venche Talgø  

Figur 3. Oppsprekkig av nåler på blågran (Picea 

pungens) etter angrep av granrust (Chrysomyxa 

abietis). I dei guloransje sporehopane er det tusen-

vis av sporar. Juletrefelt i Halmstads kommune, 

Sverige 13. mai 2015. Foto: Venche Talgø  



planteartar, har vi få konkrete 

tiltak å koma med mot denne 

soppen. For lokkrust kan livs-

syklusen til soppen brytast ved 

å fjerna hegg (Prunus padus) i 

og omkring juletrefelt (sjå 

Talgø & Fløistad 2015). 
I framtida kan det verta aktu-

elt med resistensforedla plan-

temateriale. Det har nemleg 

synt seg at det er stor skilnad i 

angrepsgrad mellom tre.  
Granrust kan ramma hardt eit 

år for så å vera delvis eller 

heilt borte i fleire år, men i 

svært nedsmitta felt seier det 

seg sjølv at smittepresset er 

stort når våren kjem. Dersom 

trea i tillegg nærmar seg haus-

ting (Fig. 4), og det difor ofte 

er tett (lite luftgjennomstrøy-

ming) og sein opptørking etter 

regn og doggfall, vil sporane 

kunna ha nok fukt til å angripa 

årsnålene. Godt ugrasreinhald 
og oppstamming (fjerna nedre 

greiner) er også viktig for å  

gjera det meir luftig kring trea. 
Det finns ingen aktuelle kje-

miske middel. 

Talgø, V. & Fløistad, I. 2015. 

Skader i juletrefelt – biotiske 

og abiotiske årsaker. Bioforsk 

Fokus 10(5):144 s.  
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Av:  

Figur 4. Hausteklare juletre (venstre) med angrep av granrust (Chrysomyxa abietis) (høgre). 

Sandefjord 23. august 2017. Foto: Yrjan Fevang  



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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ter vil de nødvendigvis være 

dyrere enn konvensjonelle 

planter, men ny teknologi 

under utprøving i Sverige vil 

inne kort tid redusere kostna-

dene ved å klone opp individer 

gjennom somatisk embryoge-

nese (SE) betydelig. Uansett 

ser man merverdien i plantene 

når man på forhånd vet at 
nålefastheten er bra. Det eks-

porteres mye trær fra Canada 

til USA og ved lengre trans-

port er genetisk god nålefast-

het avgjørende for god kvalitet 

på trærne ved ankomst. 

 
I Norge har det vært gjort 

vellykkede forsøk med (SE) på 

fjelledelgran ved planteskolen 

på Biri. 

 
Det er likevel noen kritiske 

røster til omfattende bruk av 

dette plantematerialet. Spesi-

elt produsenter for selvhogst 

er kritiske da stor diversitet 

er viktig for at alle skal finne 

sitt unike tre. Interessen for 

selvhogst blir kanskje borte 

om alle trær er like. 

Resultatene fra forsøkene vil 

uansett bli spennende å se. Og 

når man kan plukke ut og 

klone opp spesifikke egenska-

per er det liten tvil om at det 

vil være en rekke bruksområ-

der for materiale som kan 

garanteres for en eller annen 

kvalitet. Dette vil vi se mer av 

i tiden framover, også i Norge. 
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Forsøk med kloning av juletrær i Canada 

Begrenset frøtilgang på Fjelledelgran 

Av: John-Anders Strande 

Skogfrøverket melder om at 

det også i år er begrenset 

med tilgang på frø av fjelledel-

gran. Det fordi det i fjor høst 

har vært dårlig konglesetting 

på fjelledelgrana i de aktuelle 

områdene i USA og Canada. 

Det er likevel igjen et lager 

med frø fra Upper Fraser, 

George Mountain, Chuwels 

Mountain, Sicamous og 

Arapaho. Skogfrøverket har 

også Arizonica varianten fra 

Apache National Forest.  

For å bøte på manglende 

frøimport gjennomførte 

Skogfrøverket derfor sanking 

av kongler av fjelledelgran i 

Håradalen ved Røldal i Odda 

kommune i fjor høst. Rønt-

gen av innsendte kongleprø-

ver viste godkjent kvalitet. 

Opphavet til plantingen i 

Røldal er sannsynligvis fra 

området Wind-River i Wash-

ington, USA. Plantingen er så 

langt frisk og uten sjukdoms-

tegn. Nålene er blågrønne og 

greinene har god nålefylde 

rundt hele greinaksen. Jan 

Ole Skage vil informere mer 

om dette på Norsk Juletre-

messe. 

Av: John-Anders Strande 

 
I Canada plantes det nå ut 

klonede juletrær, altså 

flere trær som er det sam-

me individet. Et praktek-

semplar av en balsamedel-

gran med symmetrisk tett 

vekst og blånyanse er opp-

havet til klonene. I forsøk 

har også nålefastheten til 

individet vist seg god.   

 
For å lage det ideelle treet har 

de identifisert de genetiske 

markørene som styrer nåle-

fastheten til et utvalg av de 

mest symmetriske trærne. 

Deretter har de laget en hy-

brid av disse og så klonet opp 

et antall eksemplarer av dette 

individet. Disse plantene er nå 

klare og på veg ut i plantasjer 

for testing. 

 
Skal man produsere slike plan-

Fjelledelgran. Foto: B. Bjelland 2014 
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har opplevd å ha et ekte jule-

tre i sitt hjem. Når disse skal 

skaffe seg juletre er det natur-

lig for dem å anskaffe seg et 

kunstig/falsk juletre. 

Tim mener at vi i Norge og 

muligens resten av Europa, 

står der USA var for 25-30 år 

siden og at juletreprodusente-

ne satte inn motoffensiv alt for 

sent. 

Hva har man så gjort i USA 

for å snu denne trenden? 
De har sett seg ut unge voks-

ne (23 – 42 år) som hovedmål 

i en langsiktig kampanje for at 

de skal skape tradisjoner i 

egne hjem med bruk av natur-

juletre. Kun 20 % i denne 

gruppen har allerede nå stiftet 

familie. Resten vil stifte familie 

de nærmeste 5 – 10 årene. 

Mange i denne gruppen har en 

livsstil som ønsker å ta vare på 

miljøet og ønsker å gjøre mil-

jøsmarte valg.  Videre er grup-

pen opptatt av autentisitet og 

opplevelser, samt økologisk 

mat. På tross av dette er grup-

pen tilbøyelig til å velge kuns-

tig/falsk juletre. 
Amerikanske juletreprodusen-

ter har satt i gang en markeds-

føringskampanje med et lang-

siktig mål om å varig øke et-

terspørselen etter naturlige 

juletrær og øke mulighetene 

for produsenter og andre i 

bransjen. Kampanjen har får 

Av Gorden Haaland 

 

Tim o’Connor, daglig le-

der i National Christmas 

Tree Association (NCTA) 

i USA kom til Norsk Jule-

tremesse 2018. 

Ved Norsk Juletremesse 2018 

hadde vi et ønske om å forsø-

ke å sette ekstra fokus på 

naturtre opp mot falske/

kunstige juletre. Det var vår 

oppfatning at utfordringen 

med falske/kunstige juletre er 

mer omfattende i USA enn 

hos oss, og "trenden" begynte 

mye før der borte. 

Det var på denne bakgrunn 

Tim O'Connor fra National 

Christmas Tree Association 

(NCTA) i USA var hentet inn 

som foredragsholder. Tim har 

allsidig bakgrunn fra landbru-

ket USA. 

Amerikanske juletreprodusen-

ter har opplevd sviktende 

etterspørsel etter ekte jule de 

siste 30 årene. Forklaringene 

er nok mange men det pekes 
fort på store grupper i befolk-

ningen som har gått over til 

kunstige/falske juletre bla fordi 

firmaer som selger kunstige/

falske juletre har klart å innbil-

le folk at kunstige/falske jule-

tre er så mye bedre for mil-

jøet. Folk har blitt mer make-

lig anlagt og det oppfattes som 

brysomt å få tatt inn et natur-

lig juletre. Og etter hvert 

vokser det opp barn som aldri 

navnet: «It's Christmas. Keep 

It Real.» 
https://www.facebook.com/

ItsChristmasKeepItReal/?

hc_ref=ARQfDIh1Vxd0JohJR6

zXECzH_WE1pUZx8MZjwD

160fekC_pqok9IaZc-

oSRO7S7ZGRg 

Det er laget over 30 videoer 

som ligger fritt ute til deling på 

sosiale medier, og som har 

blitt brukt som rene reklame 

innslag på TV og on-line me-

dier. 

Denne kampanjen har følgen-

de kommunikasjonsstrategi: 
Et ekte juletre er et valg du 

kan være stolt av: 
 

 Dyrking, bruk og 

gjenvinning av ekte juletrær er 
godt for miljøet. 

 Å velge et ekte jule-

tre gir minner for familie og 

venner. 

 Kjøp av ekte jule-

trær gir økonomi for bønder. 

 

Så langt har kampanjen gitt 

over 260 mill «likes» på ulike 

medier og videoene har blitt 

vist over 3,5 mill ganger. 

Kostnadene har vært om lag 

1,1 mill Usd (7,7 mill nkr) og 

er finansiert av en omsetnings-

avgift på 50 sent pr juletre. 

Dette tilsvarer knappe nkr 

4,50 pr juletre. 

Markedsføring av det naturlige treet 
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