
 

Referat af sommermødet 6.aug. 2019 
Kort velkomst ved formand Carsten Velling til de 27 fremmødte som repræsenterer 19 af 
foreningen medlemmer (inkl. det nye medlem Silva Trees ApS) 

  
Annick, Nordic Hill fortalte kort om virksomheden, den aktuelle kultur ved Voldtofte på Fyn 
samt Nordic Hill’s produktion i DK 
Medlemmerne blev fordelt i 8 tilfældige grupper og udstyret med mærkeveste/–tænger og 
etiketter! De forskellige hold blev bedt om at foretage en prøvemærkning i kulturen og 
beregne henholdsvis Prima-, Standard og 3.sorterings andelen. Annicks egen udmærkning 
samt dé to ”yder-mærkninger” dannede grundlag for en god debat og livlig snak om dé 
aktuelle sorteringer/mærkninger og markedet for kommende sæson. Tak for et godt initiativ 
og idé til en ny variant af ”sortering-mødet”, Annick 
 
Derefter kørte vi til Agger Vin, Fyns største vingård ved Helnæsbugten, hvor vi fik en 
fortælling om stedet, en kort markvandring i vinmarkerne samt prøvesmagning af ”husets 
vine”. Foreningen var vært ved en tapas-anretning efterfølgende.  
 
Kort beretning om foreningens arrangementer i foråret: årets studietur til Riga/Talin, DJ’s 
arrangement med workshop samt idé-udvekslingsmødet i DJ/Schöne Weihnachten-regi.  
Der var åben dialog og bemærkninger ”bordet rundt” om den kommende sæson, markedets 
udbud/efterspørgsel, plastik-træer, den gode historie om naturtræet etc. 
Kort status: 
NOB-klip – prisen bør stige grundet det mindre udbud (koglesætning/mangel på NOB-klip) – 
men måske NOB-grønt forsøges erstattet af andet for at tilpasse sig markedssituationen 
Årets udfordringer i juletræs-kulturene rundt omkring: 
Røde nåle på ”den gode jord” – alt fra 0-30% i kulturene 
Meget forskelligartet vækst rundt omkring 
Vilde/viltre vækst af sidegrene/topkrans – lange topskud  
Tørkeskader fra sidst år 
Norge: presset marked/kurs/plastiktræer 
 
Markedet: priser ”i bund” som sidste år – udbuddet af træer som 2018 
Måske et ”fornuftigt niveau” i 2021/22 igen?? 
 
”Konklusionen” efter bordet-rundt–var en lidt dyster og presset stemning og fremtidsudsigt 
og med en del udfordringer 
 
Tak til Annick for et godt værtsskab, tak til alle fremmødte - og god sæson derude…på trods! 
 
Pbv/ 
Annette Lei 


