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KVALITETER  

JULETRÆER  

Højde  
Alle træer måles fra skæringspunktet til der, hvor opbøjede øverste grenkrans når på topskuddet 

 - eller minimum 50% af topskuddets længde. 

Højden defineres i et af følgende intervaller eller en kombination heraf: 

Nordmann 
125/150 cm  

150/175 cm  

175/200 cm  

200/225 cm  

225/250 cm 

Nobilis 
125-150 cm  

150/175 cm  

175/200 cm 

 

 

 

Rødgran 
150/175 cm  

175/200 cm  

200/250 cm 

 

 

 

Stabben er den nederste del er træet, som skal være afpudset for grene. Denne stab skal være minimum 5% og maksimum 10% 

af træets højde (op til 2 m), og ikke mere end 15% af træets højde (over 2 m) - med mindre andet er aftalt. 

A-kvalitet 

A-kvalitet juletræer skal have flg. karakteristika: 

Farve:  
Træet skal se friskt og sundt ud samt have en ensartet farve, der er typisk for træets art.  

Tæthed:  
Kransene skal være jævnt fordelt over hele træets højde og der skal være et vist antal internodiegrene til at sikre 

ens ensartet tæthed. En Nordmannsgran mellem 1,0 og 1,5 m skal have mindst 4 kranse, fra 1,5 m til 2,0 m 

mindst 5 kranse, fra 2,0 m til 2,5 m mindst 6 kranse.  

Stamme:  
Træet skal have én lige stamme i træets centrum.  

Top:  
Træet skal have én lige top.  

Symmetri:  
Træet skal være symmetrisk og grenene skal være jævnt fordelt i kransene. Der skal mindst være 4 grene af 

samme længde i hver krans, medmindre der er internodiegrene nok til at kompensere herfor.  

Formklipning og nipning accepteres for at forbedre form, fylde og symmetri.  

B-kvalitet: 

B-kvalitet juletræer vil typisk være mere åbne eller de kan have mindre fejl, men ellers skal  

de overholde kriterierne for A-træer samt have et attraktivt udseende.  

C-kvalitet 
C-kvalitet juletræer er stadig fine træer, der af forskellige årsager ikke kan leve op til standarderne for B-

kvalitet, men træet skal stadig have udseende af juletræ. 

Træet skal have en top. 
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KVALITETER 

Pyntegrønt 

Nobilis  

 Lift-mix A-mix B-mix 

Etiket Hvid Rød Lilla 

Længde 40-90 cm 40-90 cm 40-90 cm 

Farve Blå/Sølv Blå/Blågrøn/Sølv Blågrøn/Grøn 

 

   

 

Nordmann  

 A-mix AB-mix 

Etiket Rød Hvid 

Længde 40-85 cm 40-90 cm 

Farve Grøn Grøn 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fyr 

 Top-mix Short-mix 

Etiket Rød Hvid 

Længde 70-120 cm 30-80 cm 

 inkl. 15-20 cm stab inkl. 5-15 cm stab 

Farve Grøn Grøn 
 

 


