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Genbrug dit juletræ
Af Eva Skytte, naturvejleder i
Dansk Skovforening

Når juletræet har udtjent
sin værnepligt juleaften ryger de fleste til affald.
Men træet kan bruges
til meget andet, og der er
sysler til mange gode timer
med børnene i de mørke
vinteraftner.
De danske juletræer er enten rødgran
eller nordmannsgran (ædelgran).
Rødgran er det mest almindelige
og også det man i mange år har

brugt som juletræ. Og så er rødgran
det juletræ, der er lettest - og dermed billigst - at dyrke.
Nordmannsgran er en ædelgran
og den er blevet populær, fordi nålene holder længere på træet, selv
om træet kommer ind i varmen. Det
er også mere fyldigt og har blanke,
mørkgrønne nåle.
Traditionen med juletræet stammer fra Tyskland. Det første juletræ
vi kender til i Danmark, blev tændt
på Holsteinborg Gods i 1808. Først i
1900-tallet blev det almindeligt med
juletræ i de danske hjem.
Juletræet er normalt 8-12 år gammelt, når det bliver fældet. Du kan
finde alderen på dit træ ved at tælle
grenkransene. Hvert år sætter træet

en ny grenkrans. Er der 6 kranse
på dit træ, skal du lægge ca. 4 år
til, fordi de første 2-3 grenkranse
forsvinder ved fældningen, og de
nederste 1-2 grenkranse skæres ofte
af, så træet kan komme i juletræsfoden. Det vil sige, at træet er ca. 10
år gammelt.
Det danske klima er rigtig godt
til at producere juletræer, og vi har
været i gang længe, så der findes en
stor ekspertise her i landet. Det betyder, at Danmark er storleverandør
af juletræer.
Vi har i år produceret omkring 9
millioner juletræer og 35.000 tons
klippegrønt. 15 % af træerne bruger
vi selv. Resten eksporteres til især
Tyskland, men også til England,

Holland og Frankrig. Klippegrøntet
eksporteres især til Tyskland og
Holland.
Juletræer og klippegrønt er vigtig
for mange skovejeres økonomi. 1/5
af skovbrugets indtægter kommer
fra produktionen af juletræer og
klippegrønt.
Siden 1990’erne er der lavet forsøg med dyrkning af juletræer uden
sprøjtemidler, og i 2001 fik de første
træer lov at bære det statskontrollerede Ø-mærke. I dag findes en mindre produktion.
Du kan læse mere om juletræer,
træets historie mv. på www.skoveni-skolen.dk, www.trae.dk og www.psxmastree.dk.

Byg en hule

Saml en bunke juletræer
sammen og byg huler
med dem. Hvis nålene
ikke er så tørre at de
rasler af, kan du klippe
grenene af, bygge et skjul
med rafter og dække
skjulet med grenene.

Knage

Sav et stykke af stammen med en eller flere
sidegrene på. Flæk
stammen på midten og
klip grenene af i passende længde. Snit evt.
barken af, bor hul og
hæng knagen op.

Nisser

Piskeris

Sav et stykke af stammen.
Snit den ene ende spids til
huen og mal din nisse.

Knapper

Skær en kraftig gren
af og fjern barken i
enden med en kniv.
Puds med sandpapir
og sav en tynd skive
af. Bor to huller i
knappen og smør
den med linolie.

Sav stammen lige under og
et stykke over en grenkrans.
Snit barken af og klip grenene i en passende længde.

Snit sjove figurer

En grenkrans kan blive
til mange forskellige
ting, bl.a. en blæksprutte eller som her
til en knudemand.

Ring

Skær en kraftig gren af og bor
et hul et stykke ind. Sav en tynd
skive af, udhul skiven og snit
eventuelt barken af.
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