
 
 

 
PLANTER TIL JULETREDYRKING. 

 

Skogplanter ØstNorge produserer vanlig 
gran og fjelledelgran til juletredyrking.  

For dyrking av vanlig gran, se 

produktdatablad om gran.  
Proveniensen L2, som egentlig er 

bestandsfrø fra Nord-Trøndelag, produseres 

spesielt for juletredyrking. Hensikten med å 
flytte en proveniens fra nordligere 

breddegrader sørover som i dette tilfellet, er 
å kunne produsere en plante som vokser noe 

tregere. Dette gir et grantre med tettere 

greinkranser og dermed et finere juletre. Noe 
av samme effekten kan en få ved å bruke 

bestandsfrø på Østlandet fra høyereliggende 

områder og flytte ned til lavere høydelag. 
Primært satses det imidlertid på L2. En slik plante vil imidlertid starte å vokse 

tidligere på våren enn stedegne provenienser, noe en bør ta hensyn til hvis det er 

fare for vårfrost i området. L2 produseres i M60-størrelse.  

Stange jul er en juletreklon som er aktuell i lavereliggende strøk. Det er foredlet 

frømateriale fra kontrollerte krysninger fra Stange frøplantasje. Frømaterialet har vist å gi 

større utbytte av juletrær, både på Øst- og Vestlandet. Flere klonavkom er tilgjengelige.  
 

Fjelledelgran er ett populært treslag for juletredyrkere. Det er stor etterspørsel av 
planter, av ulike provenienser. Treslaget er godt tilpasset ett innenlandsklima, og er 

også ett godt alternativ for juletredyrkere i høyereliggende strøk. Skogplanter 
ØstNorge fører for tiden disse proveniensene av fjelledelgran:  

 

• George Mt. 

• Chuwhels Mt. 

• Sicamous 

• Walker Creek 

 
 
For nærmere informasjon om de enkelte proveniensene, se  

http://www.skogoglandskap.no/   for ulike publikasjoner, eller ta kontakt med oss. 

Det kan ofte være vanskelig å forutsi hvilke provenienser som passer best i et 

lokalklima. For nybegynnere anbefaler vi derfor gjerne at man prøver seg fram med 
ulike provenienser.  

Fjelledelgran bør ikke plantes for dypt. Ingen jord/torv over rothalsen. 
 

Skogplanter ØstNorge kan også tilby treslaget serbergran til juletredyrking. 

Serbergran har en smal vekstform og myke grener. Tåler godt beskjæring. Kan 
minne litt om edelgran, baret får ett sølvglinsende preg. Holder bedre på nålene enn 

vanlig gran. Den tåler innenlandsklima godt, der den også bør plantes. Kun 

bestandsfrø; proveniens Bø 2 er tilgjengelig. 
 

http://www.skogoglandskap.no/


Vi har mulighet til å skaffe flere juletreslag, hvis ønskelig. Ta kontakt med oss. 

 
Alle juletreslagene kommer som M60-planter. Plantene pakkes om i planteskolen og 

leveres i sponkasser. En kasse inneholder 300 planter. (Mindre kvantum kan 

kjøpes om ønskelig) 
 

 Alle planter blir kjemisk behandlet mot snutebille, med Merit Forest. Det er 

rothalsen som behandles (fra rothalsen og 5-7 cm oppover planten). Det er viktig å 
bruke hansker ved planting. 

 

 
Sikker transport er en forutsetning for å bevare plantekvaliteten fram til 

plantetidspunktet. Det er avgjørende at plantene er godt tildekket under transport 
for å unngå uttørking. Planter i vekst skal ikke lagres mørkt. Hvis planter skal 

lagres ute, må de lagres i skyggen og holdes fuktige. En slik lagring bør begrenses 

til noen få dager.   
Plantekassene er merket med et eget produksjonsnummer. 

http://www.skogfroverket.no/ (se referansenummer) Skogeieren bør ta vare på 

dette nummeret. Planteskolen har registrert informasjon om de enkelte 
plantepartiene, og dette er tilgjengelig ved behov.  

 


