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GLOBALG.A.P. generelt 
En certificering er overvejende et spørgsmål om at doku-
mentere, at gældende lovgivning overholdes. Hertil kommer 
nogle enkelte målsætninger, der også skal overholdes. 
GLOBALG.A.P. certificering medfører principielt ikke æn-
dringer til den måde, hvorpå man dyrker sine juletræer og 
sit pyntegrønt. GLOBALG.A.P. indeholder ingen krav til 
reduceret gødnings- eller kemiforbrug, men certificeringen 
fordrer, at man kan argumentere for og dokumentere de 
tiltag, man laver. 
 
Gruppe- eller enkelcertificering 
GLOBALG.A.P. er der mulighed for enten gruppe- eller 
enkeltcertificering. Ved en gruppecertificering er der flere 
om at dele certificeringsomkostningen. Er man certificeret 
gennem en gruppe, er man forpligtet til at afsætte sine 
produkter gennem gruppen, hvis de skal sælges som certi-
ficerede. 
Som enkeltcertificeret står man selv for intern audit, og man 
skal have besøg af ekstern audit hvert år, til gengæld er 
 

 
 
 
man frit stillet mht. afsætningen. 
Skovdyrkerne har mulighed for at optage nye producenter i  
sin egen certificerede gruppe, eller yde rådgivning til produ-
center, der ønsker enkeltcertificering. 
 
Registreringer 
For at overholde lovgivningen skal alle producenter registre-
re en lang række dyrkningstiltag, som fx gødnings- og 
sprøjteaktiviteter. Der er ikke krav til, hvordan der skal regi-
streres, men der skal registreres en del konkrete punkter. 
Skovdyrkernes udgangspunkt er at gøre certificeringen så 
enkel og jordnær som muligt. Derfor tages der afsæt i den 
enkelte producents egne registreringsmetoder. Ønsker 
man hjælp til disse registreringer, bistår vi naturligvis med 
idéer. 
 
Grundlæggende er der en række ting, som skal være i 
orden og kunne dokumenteres, hvis man ønsker at indgå i 
en certificering. Dette gælder fx: 
 

Skovdyrkerne oplever en stigende efterspørgsel efter træer dyrket hos GlobalG.A.P. 
certificerede juletræsproducenter.  

Foto: Casper Pleidrup 
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Øerne Tlf: 62 62 47 47 oer@skovdyrkerne.dk Midt Tlf: 86 89 32 22 midt@skovdyrkerne.dk 
Vestjylland Tlf: 96 10 10 96  vest@skovdyrkerne.dk Nord-Østjylland Tlf: 86 44 73 17 sno@skovdyrkerne.dk  
Syd Tlf: 75 86 73 88 syd@skovdyrkerne.dk 

Vi er Danmarks største medlemsejede virksomhed indenfor skov og landskab med mere end  
5.000 skovejere, juletræsproducenter mv. som vi hjælper med rådgivning, entrepriser og salg. 
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• Markkort 
• Registreringer af anvendelsen af hjælpestoffer og gødning 
• Arbejdsmiljø og sikkerhed 
• Naturhensyn 
 

 
Økonomi 
”Hvad koster det?” Er et spørgsmål vi ofte støder på ved en 
producent. Overordnet er der tre ting, der har betydning for 
prisen på certificeringen. De tre ting er: 
 
1. Hvor godt man har styr på sin produktion 
2. Hvor mange der er med i gruppen 
3. Størrelsen på bedriften 
 
Hvad får jeg ud af det? 
Certificering af produktionen skal i høj grad ses som en 
investering i afsætningssikkerhed. Juletræsmarkedet æn-
drer sig, og en certificeret produktion vil fremover kunne 
være en af de faktorer, der sikrer afsætningen til de rigtige 
kunder. 
Samtidig bliver producenten tvunget til at systematisere sin 
registrering af dyrkningstiltag. Det giver erfaringer plus et 
bedre overblik og dermed mulighed for at optimere produk-
tionen. 
  
 

Hvordan kommer jeg videre? 
Skovdyrkerne har arbejdet med certificering i flere år, og 
administrerer den certificerede gruppe ”Green-Product”, hvor 
der er mulighed for at blive optaget. 
 
Meget af arbejdet ved at blive certificeret er en engangsop-
gave og skal kun opdateres, hvis der sker væsentlige æn-
dringer i produktionen. Skovdyrkerne har enkle hjælpeske-
maer til at få det grundlæggende på plads. Efter optag i 
gruppen er det ekstra arbejde med Global G.A.P. certifice-
ring derfor meget begrænset.  

Hvis du vil vide mere 
Hvis du er interesseret i at vide mere om certificering og 
dine muligheder for at få netop din produktion certificeret, 
så kontakt din lokale Skovdyrkerforening. Beslutter du dig for 
en certificering, kan vi efterfølgende hjælpe dig gennem 
processen. Se evt. nærmere på: www.balticcontrols.com og 
www.globalgap.org 
 
 
 

Producentstørrelse Forventede årlige omkostninger 

Producenter < 20 ha  Kr. 6.000-7.000 

Producenter 20-50 ha Kr. 7.000-8.000 

Producenter > 50 ha  Kr. 7.500-8.500 

                                         Foto: Casper Pleidrup


