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Dit juletræ
er klar til at
blive fældet
På Krogager Skovbrug har Else
og Christian Westh Andersen
travlt med at mærke juletræerne
op, så de er klar til at blive fældet
i begyndelsen af november.
SKOVBRUG: Den store kasse med julepynt står formentlig stadig
på loftet, under sengen, eller hvor den nu plejer at være gemt
hen det meste af året. For det er de færreste, der er begyndt
at tænke på jul endnu.
Men det er Else og Christian Westh Andersen. Ægteparret
driver nemlig Krogager Skovbrug på Christians fødegård mellem Mejrup og Skave. Her dyrker de 25 hektar med juletræer,
og i oktober hersker der travlhed med at få træerne mærket op
med en farvet papirstrimmel i toppen, der fortæller om træets
højde og kvalitet. I begyndelsen af november går arbejdet med
at fælde juletræerne i gang.
»Så går vi rundt og siger farvel til hvert enkelt træ,« fortæller Christian med et smil.
Læs side 22

Christian Westh Andersen er iført vesten med de mange lommer til de farvede papirstrimler, og i hånden har han sin målestang.
Og så er han ellers klar til at gå ud på sine marker og mærke op i de snorlige rækker med juletræer. Foto. Johan Gadegaard

JULESHOW 2015
Dinner&Show er et nyt julefrokostkoncept
i Nørre Vosborgs smukke og lækre rammer.
En totaloplevelse af en dejlig julebuffet
kombineret med forskellige underholdende
showindslag under middagen
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King Mega
Vildtfugleblanding

HÆKL...strik...meget mere end mormor. WEBSHOP køb KVALITETSGARN
hent RÅ & NORDOSK DESIGN LEVERET lige til DØREN

15 kg.
Luksus
blanding
til havens
fugle.

Nu fast åbningsdag
mandage kl.15 - 20.
Første dag d. 2/11
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Stribede
solsikkefrø

15 kg.
Fine rensede
solsikkefrø til
havens fugle.

1 sæk
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FRIT VA

149,279,2 sække

Der er altid kaffe og te på kanden.

WORKSHOP D. 14/11 I
HOLSTEBRO GOLFKLUB.
Garnliv skræddersyr workshops,
bla. firmaarrangementer og grupper.
Se mere på vores hjemmeside.
Garnliv.dk. Lilleåvej 47, 7500 Holstebro. Tlf.: 26125266

GÆLDER OGSÅ VED BOOKING
Følg vores sommer tilbud på facebook
Beauty Maker - Holstebro

Følg os på Facebook
Beauty Maker - Holstebro

LH Beauty Maker . Enghaven 14 . 7500 Holstebro . Telefon 96 100 199
www.beautymaker.dk . Online booking og webshop

Grønhøj
Mønstedvej 13 7470 Karup
Snejbjerg Helstrupvej 68B 7400 Herning
Tvis
Skautrupvej 32B 7500 Holstebro

Tlf. 86 66 12 44
Tlf. 97 16 12 44
Tlf. 88 82 88 00
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Der pusles om hvert juletræ ti gange om året

Krogager Skovbrug er en hobby, som over mange år har udviklet sig til en levevej for Else og Christian Westh Andersen.
AF NINNA PIRCHERT
nipi@bergske.dk

JULETRÆER: Det begyndte med
en pose frø.
Frøene blev sået, da Else
og Christian Westh Andersen
i 1992 overtog Krogager efter
Christians forældre,
To årtier senere er det blevet
til en levevej for ægteparret Else og Christian Westh Andersen, der driver Krogager Skovbrug på en gård ude på landet
midt mellem Mejrup og Skave.
Her er det med årene blevet
til 25 hektar med juletæer og
fem hektar med pyntegrønt.
»Det er en hobby, der har udviklet sig,« konstaterer 54-årige Christian, der er uddannet
ingeniør.
Else, der er også er 54 år, har
en uddannelse som pædagog
med sig, og hun var den første af de to, der i 2011 tog det
store spring og tog orlov fra
jobbet i Mejruphus for at finde ud af, om det var noget for
hende at arbejde med juletræer på fuld tid.
Det var det, og i 2013 vinkede
Christian farvel til det faste job
på Vestas for at tage hul på en
ny tilværelse som selvstændig
juletræsproducent.
»Det har givet os mere ro, at
vi ikke længere skal tage hensyn til et lønnet job,« siger Else, der altid har kunnet lide at
opholde sig meget udendørs.
Også da hun var pædagog. Forskellen er bare, at nu behøver
hun kun selv at tage regntøj
på - uden også at skulle hjælpe
alle ungerne i tøjet.

Else og Christian Westh Andersen tænker ikke på deres grantræer som julepynt, men som natur. Derfor glæder parret sig lige
så meget til jul som alle andre, selv om de året rundt går og pusler om deres juletræer. Foto: Johan Gadegaard

Fakta
JULETRÆER

Op til 13 års vækst
At blive juletræsproducent er
ikke noget, man bliver over en
nat. Det tager nemlig mellem ti
og 13 år for et grantræ at gro
fra frø til en størrelse, der kan
bære kugler, lys og en stjerne
på toppen.
De første fire somre tilbringer grantræet i planteskolen,
før det plantes ud på marken.
»Efter seks år på marken
begynder vi at høste de første juletræer, og efter ni år på
marken tager vi de sidste,« forklarer Christian, der altid har
interesseret sig for træer.
Det går ikke bare at lade
træet stå ude på marken uden
at gøre noget ved det. Juletræer skal der nemlig pusles om.
»Når man passer sine træer
godt, får man et større udbytte,« lyder parrets filosofi.
Når træerne er plantet ud
på marken, kommer parret
omkring hvert eneste træ ti
gange om året. For træet skal
nippes, gødes, sprøjtes, der skal
holdes rent for ukrudt på jorden under træet. og så skal det
klippes i den rette form.

En hjælpende hånd
Christian forklarer, at en tredjedel af juletræerne bare kan
gro uden, at de behøver en klipning. Men de sidste to tredjedele skal have en hjælpende hånd
med en håndsaks, så der ikke
vokser to toppe op og hjælp til
at holde en mere cylinderformet statur.
Når tiden endelig er inde til,
at træet er stort nok til at blive fældet, går arbejdet med at
mærke træer i gang. Og det er

■ Danske juletræsavlere sælger hvert år ti til 11 millioner

juletræer på det europæiske eksportmarked.

■ Danmark er det land, der eksporterer flest nordmannsgraner. På

12 år fra 1996 til 2008 steg det samlede europæiske juletræssalg af
nordmannsgran fra ti til 35 millioner træer, og fagfolk forventer, at
stigningen vil fortsætte de kommende år til 60 millioner i 2020.

■ Det er meget afgørende, at jorden er helt rigtig, hvis man

skal få flotte juletræer. Og en god juletræsjord er ikke det
samme som god agerjord. Juletræsjord skal helst være en
lettere type sandjord, eventuelt med en smule grus. For på
lerjord vokser juletræer for langsomt i starten og for hurtigt
senere, så der kommer for langt mellem grenene.

■ Verdens dyreste juletræ koster 56 millioner kroner og står i

ørken-emiratet Abu Dhabi i lobbyen på det verdensberømte
hotel Emirates Hotel, der er verdens dyreste hotel. Det kunstige
juletræ, der skal være med til at lokke gæster til hotellet, har
lige som så meget andet på hotellet en del bladguld på sig.

■ Det er kun omkring 200 år siden, det første juletræ fandt

vej ind i en dansk stue og blev tændt af en tysk familie, som
boede på godset Holsteinborg på Sydsjælland. I Tyskland var
det almindeligt med juletræer dengang, men det var altså helt
ukendt i Danmark. Men først omkring Første Verdenskrig tog
almindelige danske familier skikken med juletræer til sig..

Kilde: Samvirke
.

Christian Westh Andersen har det ﬁnt med at have lagt sit arbejdsliv om
for at blive juletræsproducent på fuld tid på sin fødegård.
det arbejde, der hersker travlhed med på Krogager Skovbrug lige nu.
I oktober er grantræerne
nemlig færdige med at gro over
jorden, og de har fået den endelige højde og kvalitet.

Flest til eksport
De farverige papirstrimler,
parret går rundt og sætte i
toppen af træerne, fortæller
om træets højde og kvalitet. I
begyndelsen af november går
arbejdet i gang med at køre juletræsklipperen, der er et stort

ørnenæb monteret på en slags
sækkevogn, med motor på, ud
på marken for at fælde juletræerne.
Det er Elses job at fælde juletræerne, mens Christian og
hans hjælpere slæber træerne
ud på sporet, få dem pakket ind
i net og få dem op på paller, så
de er klar til at blive kørt væk
med lastbil.
Parret koncentrerer sig
om at producere juletræerne
og overlader det til Vestjysk
Skovdyrkerforening at afsætte træerne.

90 procent af juletræerne
går til eksport - mest til Tyskland og Norge, og de sidste ti
procent er til hjemmemarkedet.
Hvilke et træ, der opnår den
store ære af ende sine dage
som juletræ i stuen på Krogager, er der en del diskussion
om - hvert år.
De mest velegnede træer bliver sat i et lille udvalg, og så
går Else og Christian og hygger sig med at diskutere, hvilket et af træerne der er det allerpæneste.

Nordmannsgran er det foretrukne juletræ
JULETRÆER: Danskerne vil helst have en nordmannsgran som
juletræ hjemme i stuen. Nordmannsgranen er også europærernes foretrukne juletræ, og populariteten ser ud til at vokse år for år
»Det er dog dem, der absolut skal have en den traditionelle
rødgran,« siger Else Andersen.
Langt de flest træer på markerne ved Krogager er derfor
store, flotte nordmannsgraner, der er dyrere, men til gengæld
holder træet bedre på nålene.
»Det er mere arbejdskrævende at producere nordmansgraner, og derfor er de dyrere,« forklarer Christian.
Hvert år i december holder parret juletræssalg ude på
gårdspladsen - med et udvalg af både nordmannsgran og rødgran, og der er blevet en familietradition, at sønnen, Bjarke
på 29 år, og datteren, Anne på 25 år, kommer hjem og hjælper
til med juletræssalget.

