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Effektiv rådgivning giver værdi på bundlinjen 
Skov dy rkerne anv ender de ny este digitale v ærktøjer til at 
giv e dig den bedste og mest v eldokumenterede rådgiv ning 
om din juletræsproduktion. Det giver dig det rigtige afsæt for 
at producere de gode juletræer, som markedet ef terspørger 
– og v ærdi på din bundlinje. 
 
Vi anv ender MarkOnline, et moderne markstyringsprogram, 
som v i sammen med v ores partner, Seges, har tilpasset 
særligt til juletræer og py ntegrønt. Med MarkOnline Jule-
træer f år du årlige dy rkningsplaner, som beskriv er årets 
opgav er, således at alt arbejde f oregår med rette midler og 
til rette tid. Rettidig omhu og v eldokumenteret arbejde, skal 
sikre dig, at du f år mest muligt ud af  dine juletræer. 
 
Kontingentbetalt rådgivning 
Som medlem af  f oreningen betaler du et årligt kontingent 
bestående af  et grundkontingent og et arealkontingent. De 
aktuelle takster f remgår af v ores hjemmeside. Med kontin-
gentet f år du basal f aglig rådgiv ning. Kontingentet dækker 
f ølgende y delser: 
 

• Rådgiv ningsbesøg med en størrelsestilpasset be-
søgsf rekvens (se de generelle handelsbetingelser) 

• Årlig udlev ering/f remsendelse af  v ores standard 
dy rkningsplan. Senest 1. marts hv ert år. 

• Mulighed f or at deltage på v ores årlige dy rknings-
møde, hv or v i gennemgår årets standard dy rk-
ningsplan. Af holdes senest d. 15. marts hv ert år. 

 
Standarddy rkningsplanen giv er dig et godt ov erblik ov er 
aktiv iteterne, men der lav es ingen beregninger ov er kemi, 
gødning, udby tte eller andre f orhold.  

Ekstra konsulentbesøg kan rekvireres og der f aktureres f or 
medgået tid. Man kan også tilkøbe v ores udv idede rådgiv -
ningspakke. 
 
Udvidet rådgivningspakke 
Den udv idede rådgiv ningspakke er f or juletræsdyrkeren, der 
ønsker at hav e ét f ast årligt rådgiv ningsbesøg og arbejde 
sy stematisk og v eldokumenteret. 
 
Rådgiv ningspakken indeholder f ølgende y delser: 

• Èt årligt konsulentbesøg i juletræerne 
• Telef onrådgiv ning 
• Opdatering af  markplan (med arealangiv elser) 
• Opdatering af  markkort 
• Indiv iduel dy rkningsplan (på markniv eau) 
• Gødnings- og sprøjteplan f or hele bedrif ten 
• Indkøbsliste f or kemi og gødning f or hele bedrif ten 

 
I f orbindelse med det årlige konsulentbesøg opdateres 
markkort og markplan og der lav es indiv iduelle dy rknings-
planer tilrettet den enkelte kultur. Oprettelse af markkort og 
markplan i MarkOnline er en f orudsætning. 
 
Prisen f or den udv idede rådgiv ningspakke består af  en pris 
f or oprettelse af  markkort og markplan og en ef terf ølgende 
pris på den årlige y delse. Priserne er tillægspriser til kontin-
gentet. 
 
Pris f or oprettelse af  markkort og markplan (engangsudgift):  

• 975 kr + 25 kr/ha. 
Pris årligt: 

• 3.500 kr (ud ov er almindeligt kontingent) 
 
 

I juletræsproduktionen er der store v ærdier i spil. Der er af gørende f orskel på bundlinjen af hængig af om ”det går godt eller 
skidt”. Markedsf oreholdende kan man som producent ikke styre – men den målrettede og effektive produktion starter med de 
rigtige beslutninger. Skov dyrkerne rådgiver om alle f aser fra anlæg til af drift – med effektiv dokumentation og mulighed for 
løbende serv ice på v ores digitale platform. Sådan giv er vi værdi – til din bundlinje.  

 

Med l emsi n fo r mati o n  1. 02  

Sko vd yr ker n e Mi d t  

Dyrkningsrådgivning juletræer 



 
 

Øerne Tlf : 62 62 47 47 oer@skov dy rkerne.dk Midt Tlf : 86 89 32 22 midt@skov dy rkerne.dk 
Vestjy lland Tlf : 96 10 10 96  v est@skov dyrkerne.dk Nord-Østjy lland Tlf : 86 44 73 17 sno@skov dy rkerne.dk  
Sy d Tlf : 75 86 73 88 sy d@skov dy rkerne.dk 

Vi er Danmarks største medlemsejede virksomhed indenfor skov og landskab med mere end  
5.000 skov ejere, juletræsproducenter mv. som vi hjælper med rådgiv ning, entrepriser og salg. 

Skov dy rkerne · Sekretariatet · Parallelv ej 9 · 8680 Ry  
inf o@skovdyrkerne.dk · www.skovdyrkerne.dk 

 
Tilvalg til den udvidede rådgivningspakke 
 
Kulturabonnement 
Skov dy rkerne holder ekstra øje med din produktion af  jule-
træer og py ntegrønt: 

• Arealerne tilses indtil tre gange i løbet af  somme-
ren. 

• Arealerne v urderes i f orhold til ukrudt, skadedyr og 
plejebehov . 

• Der udarbejdes et skrif tligt notat efter hv ert tilsy n. 
 
Tilsy net er ingen f orsikring mod problemer omkring de f or-
hold, der undersøges f or eller ef ter af tale behandles f or. 
 

• Pris: 1500 kr + 150 kr/ha 
 
Indberetning af  sprøjejournal og gødningsregnskab 
Skov dy rkerne kan f orestå den lov pligtige indberetning af  
sprøjtejournal og gødningsregnskab. 
 
Hv is Skovdyrkerne udfører sprøjtning og gødskning f akture-
res der f or én skovfogedtime for indberetningen (pt. 720 kr). 
  
Hv is du selv  udfører arbejdsopgaven skal v i modtage data 
f ra dig. Der f aktureres f or medgået tid. Vi anbef aler at du 
anv ender FarmTracking til journalf øring (se næste af snit). 
 
FarmTracking – f leksibel mobilløsning 
FarmTracking er en app til din mobiltelef on, så du kan tilgå 
alle dine data ude i marken og registrere brugte gødnings-
mængder og sprøjtemidler, udregne tankblandinger og/eller 
registrere skadev oldere samt andre behandlinger der f ore-
tages. Med FarmTracking er det slut med papir i kulturen, 
og notater der f orsvinder. Systemet gør det lettere at indbe-
rette sprøjtejournaler og gødningsregnskaber. 
 
FarmTracking købes v ia v ores samarbejdspartner Seges, 
hv or aktuelle priser kan oply ses. 
 

 
GlobalG.A.P certif icering 
GlobalG.A.P er en certif icering, der er lav et f or at sikre 
f orbrugere bedre dokumentation og sporbarhed i land-
brugsproduktionen. Vi ser i stigende grad at certif icering 
bliv er en parameter i juletræsmarkedet. 
 
Kontakt Casper Pleidrup (40 35 92 96) hv is du v il v ide mere 
om certif icering. 
 
Øvrige ydelser 
 
Py ntegrønt/juletræsklubben 
Medlemmer af  f oreningen har mulighed f or at tilkøbe ad-
gang til py ntegrønt/juletræsgruppen. Der afholdes 3-4 f agli-
ge arrangementer årligt, hv or relev ante emner bely ses og 
diskutteres. Klubben giv er en god mulighed f or at lave erf a-
ringsudv ekslinger og skabe netv ærk med andre producen-
ter. 

• Pris: 250 kr. pr. år 
  
Analy se af  jord- og nåleprøv er: 
Hv is du selv  vil udtage prøv er m.m. kan du af hente bøtter 
og bestillingsseddel på kontoret i Ry . 

• Håndtering og af sendelse (engangsbeløb); 500 kr. 
• Standard jord (Rt, Pt, Kt, Mgt): 110 kr/prøv e 
• Ef terbehandling og gødningsanbef alinger: 720 kr 
• Udtagning af  prøv er: timepris 

 
Budgetter og øv rige kalkuler 
Skov dy rkerne kan udarbejde årsbudgetter, omsætningsbal-
lancer og øv rige kalkuler på juletræs- og klippegrøntspro-
duktion. Vi har v eludv iklede værktøjer, som giver godt over-
blik og giv er de rette f orudsætninger for at træf f e de rigtige 
v alg.  
 
Beregningerne f aktureres efter medgået tid. Dog minimum 
2 timer. 
Alle priser er excl. moms. Der tages forbehold for trykfejl.  
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