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1. Carlslund Plantage har i 30 år lavet juletræer til folket. Og her er der 
en hyggelig oplevelse med, hvis man vil have et par timer til at gå med 
julestue, julebod, rensdyr og æbleskiber. Foto: Carlslund Plantage

4. På Carlslund Plantage plantede Jørgen Glud i 2020 cirka 2000 økolo-
giske træer, men dem må vi vente lidt med at få fingre i. Det tager syv-
otte år, før et træ er færdigt til at blive solgt som juletræ.

2. Et hurtigt juletræ kan købes hos mange supermarkeder og bygge-
markeder. Arkivfoto: Nils Svalebøg

5. Et grantræ behøver ikke lade livet for at være med til at fejre juleaf-
ten. Her er det journalistens eget træ fra en tidligere jul, der er kommet 
ind med rødder, for så senere at blive plantet ud i haven. Foto: Lone 
Hammer Sørensen

3. Er du ude efter et træ og samtidig en smule god samvittighed, kan du 
købe et juletræ, hvor noget af fortjenesten går til et godt formål, som 
eksempelvis spejdere eller en idrætsklub. Arkivfoto: Olafur Steinar Ge-
stsson/Ritzau Scanpix)

6. Grantræet på fotoet her er ikke kunstigt. Men kunstige træer kan væ-
re et alternativ til et ægte juletræ. I USA har det i mange år været et hit 
at bruge plastiktræer. Foto: Lone Hammer Sørensen

sten går til et godt formål.

4 HVIS DU GÅR EFTER ET ØKO-
LOGISK TRÆ
Er man en af dem, der

gerne vil have en ren samvit-
tighed ved at købe et økolo-
gisk træ, så kan det lade sig
gøre. Hos Jørgen Glud på
Carlslund Plantage må man
dog vente lidt endnu. Her
blev der i 2020 plantet cirka
2000 økologiske træer, men
de tager syv-otte år om at
blive klar som juletræ. Så her
skal vi hen til 2027-2028, før
det bliver en realitet.

Det er dog muligt at købe
øko-træer online, som bliver
bragt lige til døren. Blandt
andet hos firmaet Fair Trees,
der ligger i Brædstrup. Her er
der kun træer tilbage i 1,5-2
meter og de koster 725 kro-
ner eksklusiv fragt.

Også Grangården i Skan-

derborg er klar til at sælge
øko-juletræer.

5 HVIS DU GÅR EFTER ET TRÆ
MED RØDDER
Flere efterspørger gran-

træer i potte, krukke-jule-
træer eller med andre ord
juletræ med rod. Det er både
bæredygtigt, CO2-reduce-
rende og du slipper for at
køre træet væk.

Juletræer i potte kan kø-
bes både på planteskoler og
mange steder har supermar-
keder og byggemarkeder
dem også.

Fidusen er, at man ikke
kun får et træ at danse om
juleaften, men over årene
kan få sig en helt lille skov i
haven, fordi træet kan plan-
tes ud efter brug.

Et minus er, at træerne of-
test ikke er så høje, for så bli-
ver det for tungt at slæbe

rundt med rod.
Og pas på med at have det

inde for mange døgn, tag det
ind i varmen ved at akklima-
tisere det i et køligt rum, og
nøjes så med at have det i
stuen den ene aften, og sæt
det ud igen dagen efter. Så er
levedygtigheden større.

6 ELLER ET KUNSTIGT JULE-
TRÆ
Det er en vare, som de

fleste varehuse udbyder. Og
så er du fri for juleræset med
at støve et rigtigt træ op,
som, hvis da ikke du har
købt det på rod, alligevel ba-
re skal smides ud igen, efter
det er anvendt 24. decem-
ber.

Her kan du nyde et kun-
stigt træ, år efter år - det skal
nok bare støves af fra gang
til gang.

Bæredygtigheden skal
man nok lige regne lidt på,
for det skal gå op med pla-
stikproduktion kontra fæld-
ning af CO2-reducerende
ægte træ.

7 SPECIELLE TRÆER, SOM NA-
BOEN IKKE LIGE HAR
Vil man have noget ud

over det gængse, så kan man
naturligvis besøge de etable-
rede steder, hvor man al-
mindeligvis køber sine plan-
ter. Roeds Planteskole, Ellen-
gaards Planteskole, Planto-
rama med flere. Her kan
man købe det meste i al-
skens afskygninger af jule-
træer, både med og uden
rod, diverse arter, også mere
specielle, som eksempelvis
atlas ceder, sølvcypres, kine-
sisk enebær med meget me-
re.

Det er også på plantesko-
lerne, man får den faglige
ekspertise med, hvis man
har spørgsmål.

Der bydes også på lidt til
ganen de fleste steder.

Og i Plantorama kan de i
øvrigt prale af en af de stør-
ste juleudstillinger i omeg-
nen, med alt, hvad hjertet
begærer af julepynt, elek-
trisk og mekanisk, et hav af
julekæder med mere.
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Her er en guide med forslag til, 
hvor du kan købe dit juletræ, nyde 

en æbleskive eller to og hygge 
med familien. Arkivfoto: Annelene 

Petersen

Guide til køb af juletræet
Stort eller lille, buttet eller slankt, kunstigt 
eller ædelt, almindeligt eller usædvanligt, 
med eller uden rod - der er et hav af 
forskellige juletræer derude. Avisen har 
kigget på, hvor du kan finde lige det træ, der 
passer til din stue, altan eller have og 
kommer her med nogle gode forslag.

Lone Hammer Sørensen
lohs@amtsavisen.dk

æbleskiver, gløgg, pynte-
grønt og julepynt?

Eller vil er man ude på at
købe et træ i potte, der kan
plantes ud senere, eller et
økologisk dyrket juletræ? El-
ler måske et i plastik? Eller
et sjældent?

Der er mange muligheder.

1 HVIS DU VIL KØBE TRÆ OG
HAVE EN OPLEVELSE MED
Der er mange steder,

der tilbyder fæld selv, hvor
familien kan få en hyggelig
tur ud at at hente juletræet.
Her er valgt et par steder:

Hos Carlslund Plantage,
Karlbergsvej 53, Karlslund
tæt på Askildrup, kan der
oven i købet fejres 30 års ju-
bilæum i juletræerne. Det er
Jørgen Glud og hustru, der
skruer op for julehyggen
med julestue, julebod med
glühwein og æbleskiver

samt ægte Rudolf'er på
gårdspladsen.

Der er 50 hektar med jule-
træer, udelukkende nord-
mannsgran, har stedet speci-
aliseret sig i.

Der er cirka 350.000 træer
at vælge mellem, og prisen
går fra 50 kroner for børne-
træer til 350 kroner for et ty-
pisk parcelhus juletræ.

Er man ude efter et jule-
træ i seks meters højde kos-
ter det 800 kroner.

Der er også Pouls Juletræ-
er, Frisenvoldvej 8 ved Ørum
tæt på Jebjerg med fæld selv,
og Poul Næsager har haft ju-
letræssalg siden 2006.

Her kan der købes rød-
gran til 100 kroner og nord-
mannsgran til 200 kroner i
størrelsen op til 2,5-3 meter.
Priserne er de samme som
sidste år.

Der er mulighed for hygge

for hele familien med jule-
marked, gløgg og æbleskiver.

2 HVIS DU "BARE" GÅR EFTER
ET TRÆ
Gider du ikke bruge tid

på at hente juletræet, kan du
gøre brug af de salgssteder,
der har et arsenal af juletræ-
er stående udenfor. Det er
eksempelvis supermarkeder
og byggemarkeder.

Man kan også gøre det
helt nemt for sig selv ved at
bestille træer i click og col-
lect, eller klik og hent, eller
sågar få træet sendt hjem på
adressen. Det reklamerer
Bilka og Føtex for eksempel
med. Men hold lige nøje øje,
det er ikke alle, der kan ga-
rantere, at juletræet når
hjemadressen inden jul - og
så kan det jo være lige me-
get.

Når det skal sendes i gran-

himlen efter brug så husk, at
det kan genbruges, for ek-
sempel som fodersted med
fedtkugler på for havens fug-
le, eller som fyld i de faski-
ner, der holder brinkerne på
plads i Randers Fjord.

3 SKAL TRÆET VÆRE MED
VELGØRENHED OVENI
Randers: I mange år har

man kunnet købe et juletræ,
og så gik en del af pengene
til at støtte et godt formål,
for eksempel spejdere eller
en idrætsklub.

Det har dog ikke været
muligt lige at finde juletræs-
salg på denne måde i år her
på vores kanter. Måske fordi
flere stoppede med det i co-
rona-året 2020, og så ikke er
kommet i gang igen?

Men meld gerne ind, hvis
du kender til salg af juletræ-
er, hvor noget af fortjene-

RANDERS OG OMEGN: Steg, gaver
og juletræ hører sig til årets
højtid, julen. Og skal du ud
at have fingre i et juletræ, så
er vi altså godt med i Ran-
ders og omegn, hvad angår
salgssteder af julens mest
populære "omdrejnings-
punkt".

Det her er ikke en fyldest-
gørende liste af muligheder
for at anskaffe dig et juletræ,
men mere en inspiration til,
hvor du eventuelt kan tage
hen.

Det kommer jo også an
på, hvad man vil. Er man slet
og ret ude på at købe et træ,
uden dikkedarer, eller vil
man have lillemor, børnene
og naboen med ud på en
hyggetur, hvor I selv fælder
træet og der kan tilkøbes


