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Sammanfattning 

Av Sveriges cirka 4,5 miljoner hushåll så köper cirka 3 miljoner hushåll en julgran varje år. 

Av dessa 3 miljoner julgranar så har 2,8 miljoner av dessa sitt ursprung från Sverige och cirka 

400 000 granar importeras från Danmark. Sveriges julgransmarknad består till 80 % av vanlig 

gran (Picea abies (L.) H. Karst). Importen som sker är främst av Nordmannsgran/kungsgran 

(Abies nordmanniana). Tillskillnad från Sverige är Danmark och Tyskland storindustrier vad 

det gäller julgransodling där det odlas drygt tio miljoner granar i Danmark och tolv miljoner 

granar i Tyskland årligen. Danmark är stora exportörer av julgranar medan Tysklands 

julgranar går åt på hemmamarknaden. Det primära syftet med rapporten är att undersöka 

teknik, behandling och skötsel för julgranar i Sverige och Danmark, samt att ta reda på om det 

skiljer sig i skötsel mellan Svenska och Danska julgransodlare. Ett delsyfte är att undersöka 

om det finns kunskapsbrist vad det gäller att odla julgranar i Sverige och om det är en 

bidragande faktor till att Sverige odlar mindre julgranar än Danmark.  Den 

undersökningsmetod som använts främst under arbetet är kvantitativ då en enkätundersökning 

har genomförts.  Även en kvalitativ undersökningsmetod har till viss del använts då det har 

genomförts ostrukturerade intervjuer i samband med studiebesök.  

63 % av julgransodlarna anser sig ha god kunskap inom julgranskötsel/julgransodling och 68 

% vill lära sig mer inom julgransskötsel och odling. Det som odlarna vill lära sig mer av är 

främst klippning och skötsel av granarna, men även till viss del lära sig mer om alternativa 

arter och provenienser.  Det finns likheter och skillnader i samtliga studiebesök. Tydliga 

likheter finns främst i de studiebesök som gjorts på odlingarna som bedriver julgransodling i 

större omfattning. De tre julgransodlarna använder sig till största del av samma 

grundskötselåtgärder, dock har alla tre odlarna olika tekniker och tidpunkter för 

formklippning. 

De odlarna som bedriver julgransodling i större omfattning och som livnär sig på julgranar, 

har mer avancerad utrusning och mer arbetskraft för att sköta julgranarna. Detta betyder inte 

bara att det innebär stora investeringskostnader utan framförallt erfarenhet att bedriva en stor 

julgransodling. Troligen är det så att Danmark i större utsträckning än Sverige satsar på stora 

anläggningar av julgransodlingar, med väl anpassad utrustning för ändamålet, och därmed 

producerar fler julgranar än Sverige 

För att odla julgranar och för att uppnå en hög kvalité krävs omfattande skötselmetoder. 

Skötselmetoderna varierar till viss del mellan odlarna på grund av att julgransodlarna odlar 

olika arter och på olika klimatlägen. Det finns skillnader mellan Sveriges och Danmarks 

skötselmetoder. Danmark bedriver skötselmetoder med mål att producera stora mängder 

julgranar med hög kvalité. Skötsel sker till stor del maskinellt med specialanpassade maskiner 

för ändamålet. Denna trend finns även i Sverige hos exempelvis Gunnars Granar i Degeberga 

som bedriver sina odlingar näst intill identiskt med Danmarks odlingar. Dock finns flertalet 

större odlare fortfarande i Danmark. 

Merparten av odlarna i Sverige tycker sig ha god kunskap inom julgransodling. Ändå anses de 

att det är främst kunskap som är en bidragande faktor till att Danmark är större inom 

julgransodling än Sverige. Fortsatt oklarhet finns alltså gällande kunskap. 
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Abstract 

Unlike Sweden, Denmark is a major industry when it comes to christmas tree cultivation. 

More than ten million christmas trees are processed in Denmark annually. The primary 

purpose of this report is to investigate the technology, treatment and maintenance of christmas 

trees in Sweden and Denmark, and to find differences in the management between Swedish 

and Danish christmas tree cultivators. Since an opinion poll has been made, the investigation 

method mainly used for this report is quantitative. But a qualitative investigation method has 

also been used to some extent as a few unstructured interviews has occurred while visiting a 

couple of the cultivators.  

 

63 % of the christmas tree cultivators consider themselves knowledgeable about christmas 

tree cultivation and 68 % wants to learn more. There is both similarities and differences along 

those cultivators that has been visited. Obvious similarities has mostly been found when 

visiting farms engaged in developing christmas trees to a bigger extent. Denmark conducts 

their maintenance methods with the aim to produce a large amount of high quality Christmas 

trees. This tendency does also occur in Sweden at, for example, Gunnars Granar located in 

Degeberga. Gunnar manages his cultivation almost identically to Denmark's management 

methods. However, the big christmas tree cultivators are still mainly located in Denmark. 

 

Keywords: Christmas tree cultivators, Chrismas tree maintenance 
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Förord 

Detta examensarbete har genomförts som en del av utbildningen på Skogs- och 

träprogrammet, institutionen för skog och träteknik vid Linnéuniversitetet och omfattar 15 

högskolepoäng. 

Idén att undersöka julgransskötsel uppkom då jag själv har ett intresse för området och flera i 

min närhet aktivt sysslar med julgransodling och skötsel. Tankar och funderingar kring hur 

och varför julgransskötsel skiljer sig mellan Sverige och Danmark väcktes och jag valde att 

försöka ta reda på mer kring just detta.  

Jag vill tacka min handledare Harald Säll för bra handledning och visat intresse, alla 

julgransodlare som hjälpt mig med studiebesök och enkätsvar, samt alla andra som hjälpt mig 

att göra detta arbete möjligt. 

 

Fallebo, den 9 maj 2016 

 

 

Martin Ivarsson 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Av Sveriges cirka 4,5 miljoner hushåll så köper cirka 3 miljoner 

hushåll en julgran varje år. Av dessa 3 miljoner julgranar så har 

2,8 miljoner av dessa sitt ursprung från Sverige och cirka 400 000 

granar importeras från Danmark. Sveriges julgransmarknad består 

till 80 % av vanlig gran. Importen som sker är främst av ädelgran. 

(Skogssverige 2016).  Men vad är det som gör att ett skogsland 

som Sverige inte kan producera alla sina julgranar själva? 

Idag finns inte speciellt många julgransodlare i större omfattning i 

Sverige. De granar som odlas är i huvudsak ”vanlig gran” (Picea 

abies). Försäljningspriset på vanlig gran ger inte ekonomiskt 

utrymme för intensiv skötsel vilket medför att odlingarna blir 

relativt extensivt skötta. Andra arter som odlas i Sverige är bl.a. 

blågran (Picea glauca) och serbisk gran (Picea omorika). I 

sydligaste delarna av Sverige kan nordmansgran (Abies 

nordmanniana) odlas på bra lokalklimatlägen.  En av Sveriges 

största julgransodlare är Gunnars granar som producerar 50 000 

julgranar på 140 ha i Degeberga. De odlar i huvudsak kungsgran 

(Abies nordmanniana) som skördas efter 8-12 år. (Skogssverige 

2015). 

Till skillnad från Sverige är Danmark och Tyskland storindustrier 

vad det gäller julgransodling där det odlas drygt tio miljoner 

granar i Danmark och tolv miljoner granar i Tyskland årligen. 

Danmark är stora exportörer av julgranar medan Tysklands 

julgranar går åt på hemmamarknaden. (Skogssverige 2015).  

I Sverige finns väldigt lite information att hitta kring julgranar. En 

anledning till detta är att man använt nedlagda åkermarker för 

andra användningsområden som t.ex. energiskog istället för att 

odla julgranar. Andra bidragande faktorer är att åkermarker i 

främst södra Sverige har används för att plantera ädellövskog. 

Många av de julgranar som säljs i Sverige tas ut som biprodukter i 

samband med röjningar eller toppar från avverkningar, vilket gör 

det svårt att skatta Sveriges julgranproduktion (Paulman, L. 

2002). 
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Sydsveriges Julgran och Pyntegröntodlarförening  
I Sverige finns en förening för svenska julgransodlare som heter 

Sydsveriges julgran- och pytegrötsodlarförening. Föreningen 

bildades den 15 maj 1991 i Bräkne-Hoby. Efter deltagarnas 

kommentarer och önskemål utarbetades stadgar. Målet med 

föreningen är att främja utvecklingen av julgrans- och 

pyntegröntodling och bevaka medlemmarnas intressen, samt 

genom samarbete hjälpas åt inom områdena med plantmaterial, 

inköp och försäljning. (Julgransodlarna 2016). 

Anläggning av julgransodling 

När en julgransodling anläggs är det viktigt att hitta en lämplig 

plats att odla på. Ett vind skyddat område är att föredra vid 

julgransodling. Finns det ingen möjlighet att odla på ett vind 

skyddat område kan man plantera ett bestånd av björk, al eller 

hybridasp något år innan julgranarna planteras, för att skydda 

julgranarna mot vind. Det skyddande beståndet kan också bli ett 

trevligt miljöinslag. (Sennblad, 1991). 

 

Lönsamhet julgranar 

Julgranar är lönsamt att odla. När julgranar säljs till grossist är det 

mest lönsamt med Nordmansgran, trots att de kostar mest att odla. 

Från grossist till slutkonsument är det dock den vanliga granen 

som är mest lönsam, då den vanliga granen har det högsta 

annuitetsvärdet. Det beror på att priset för den vanliga granen höjs 

procentuellt mer vid försäljning till slutkonsument, i förhållande 

till kungsgranen (Paulman, L. 2002). 

Julgranssorter 

Vanlig gran (Picea abies) 

Den vanliga, svenska granen (även kallad rödgran) har en 

rödaktig bark. Den vanliga granen tillhör familjen Pinaceae som 

har mer än 100 arter i världen. Barren sitter enstaka direkt på 

grenarna och har en långsmal infästning i motsats till ädelgranar. 

Doftar traditionell gran och håller sig cirka en månad inomhus. 

(Skogsverige 2016) 

 

"Kungsgran", nordmannsgran (Abies nordmanniana) 

Är en ädelgran som är mer tålig och barrar mindre. Grenarna sitter 

tätare och granen doftar mer citrus än gran. Den kommer 

ursprungligen från Turkiet och Kaukasus. Den är inte lika känslig 

för uttorkning som vanlig gran då den kan samla vatten i 

stammen. (Skogsverige 2016) 
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1.2 Syfte 
Det primära syftet med rapporten är att undersöka teknik, 

behandling och skötsel för julgranar i Sverige och Danmark, samt 

att ta reda på om det skiljer sig i skötsel mellan Svenska och 

Danska julgransodlare. Ett delsyfte är att undersöka om det finns 

kunskapsbrist vad det gäller att odla julgranar i Sverige och om 

det är en bidragande faktor till att Sverige odlar mindre julgranar 

än Danmark. 

Vilka tekniker och metoder finns för att odla julgranar? 

Skiljer sig skötselmetoderna mellan Sverige och Danmark? 

Är kunskapsbrist en bidragande faktor till att Sverige odlar mindre 

julgranar än Danmark? 

1.3 Avgränsning 
Undersökningen avgränsar sig till skötsel och metoder för att odla 

julgranar av arterna vanlig gran (Picea abies) och 

kungsgran/nordmannsgran (Abies nordmanniana), samt att göra 

jämförelser mellan Sverige och Danmark vad det gäller 

skötselmetoder och kunskap. 

  



 

4 

 

2. Material och metod 

2.1 Metodik  
Den undersökningsmetod som använts främst under arbetet är 

kvantitativ och innebär enligt Bryman & Bell (2005) att fokus har 

varit på siffror och statistik. I Studien har en enkätundersökning 

genomförts. Enligt Patel & Davidsson (2003) är en 

enkätundersökning en teknik för att samla in information som 

bygger på frågor. Enkäter förknippas oftast med ett formulär som 

skickas via post, men kan också genomföras under ledning, då 

man tar med formuläret till den person frågorna är riktade till. De 

beskriver också att vid användning av enkäter så finns det bara en 

möjlighet att motivera individerna att svara och det är genom att 

skicka med ett brev eller så kallat missiv som innehåller all 

information kring undersökningen, enligt Patel & Davidsson 

(2003). 

Även en kvalitativ undersökningsmetod har till viss del använts då 

det har genomförts ostrukturerade intervjuer i samband med 

studiebesök. Bryan & Bell (2005) beskriver att en kvalitativ 

undersökningsmetod används när det empiriska materialet består 

av intervjuer. Enligt Patel & Davidsson (2003) är en ostrukturerad 

intervju en metod där frågorna formuleras under själva intervjun 

och frågorna ställs i den ordning som är lämplig för en viss 

intervjuperson. 

2.2 Tillvägagångssätt 
Studien inleddes med att studera det valda ämnet, julgransodling, i 

teorin. Genom att studera tidigare arbeten inom ämnet och 

vetenskapliga artiklar, så uppkom en bra grund att utgå ifrån. 

Därefter utformades enkäten. Enkäten byggde på flervalsfrågor 

för att svaren lättare skulle kunna jämföras och för att göra 

enkäten enkel och snabb att svara på för julgransodlarna. Enkäten 

(se bilaga 1) skickades till 30 stycken slupmässigt utvalda 

medlemar i Sydsveriges julgran och pyntegröntodlarförening, 

varav de flesta av odlarna hade sina fastigheter i södra Sverige. 

Urvalet av medlemmarna gjordes genom att välja ut de 30 första 

odlarna från föreningen som hade uppgett adress och 

kontaktinformation. Enkäten bestod av 9 flervalsfrågor och 

skickades med brev till utvalda odlarna, där det medföljde ett 

svarsbrev inklusive färdigtryckt adress och frimärke. 

Julgransodlarna hade två veckor på sig att svara på enkäten. Efter 
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två veckor var svarsfrekvensen 63 %, Vilket innebär att 19 odlare 

har svarat på frågorna.  

Efter att enkäterna skickats iväg så påbörjades kommande 

studiebesök. Tre stycken studiebesök genomfördes. Ett 

studiebesök gjordes i Danmark (Ondense) och två studiebesök 

gjordes i Sverige (Skåne). Urvalet av de Svenska studiebesöken 

gjordes med hjälp av Sydsveriges julgran- och 

pyntegröntodlarförening där det slumpmässigt valdes ut 10 

medlemmar som fick en förfrågan gällande att ställa upp med ett 

studiebesök. Kriteriet för urvalet var att julgransodlarna odlade 

minst två arter av julgranar. Det Danska Studiebesöket uppkom 

genom en personlig kontakt i Danmark. Vid samtliga Studiebesök 

användes en ostrukturerad intervju, samt studerades och 

dokumenterades illustrationer av praktiskt arbete i fält. 

Studiebesök Danmark 

Ett studiebesök genomfördes hos Hans Berner på Langesö slott, i 

närheten av Odense. Studiebesöket ägde rum 18/2-2016. Hans 

berättade och visade deras skötselmetoder som främst genomförs 

på Nordmansgran. Ostrukturerad intervju genomfördes i samband 

med att Hans visade några av hans odlingar. Studiebesöket varade 

under 5 timmar och genomfördes medstadels ute i fält, men även 

till viss del inne på kontoret vid Langesö slott. Under 

studiebesöket gjordes kontinuerliga anteckningar.  

Studiebesök Sverige 1 

Studiebesök 1 i Sverige genomfördes i Skåne hos Jan Göransson. 

Studiebesöket ägde rum den 17/3-2016 och varade under 4 

timmar.  Ostrukturerad intervju genomfördes i samband med 

fältvandring i julgransodlingarna och anteckningar gjordes 

löpande under intervjun. 

Studiebesök Sverige 2 

Studiebesök 2 i Sverige genomfördes i Skåne hos Gunnar Göthner 

och ägde rum den 17/3-2016 och varade under 4 timmar. 

Ostrukturerad intervju genomfördes i samband med fältvandring i 

julgransodlingarna. Anteckningar fördes under hela intervjun. 

2.3  Databearbetning 

Den kvantitativa datan, i form av de insamlade svaren på 

enkäterna sammanfattades med hjälp utav ett diagram. Svaren 

från de insamlade enkäterna sammanställdes och redovisas med 
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hjälp utav olika stapeldiagram. Enligt Holme & Solvang (1997)  

sammanfattas kvantitativ data bäst och överskådligast med någon 

form utav diagram. 

Efter att studiebesöken genomförts bearbetades också det 

insamlade kvalitativa materialet. Enligt Holme & Solvang (1997) 

är en textanalys en bra metod att analysera och gå igenom 

intervjumaterial. Första steget var därför att strukturera upp och 

sammanställa allt intervjumaterial i textform. Nästa steg enligt 

Holme & Solvang är att studera texten och identifiera och välja 

upp lämpliga områden. Intervjutexterna gick därför igenom 

noggrant och relevant data som lämpande sig mot studiens syfte 

togs fram. Efter detta ska man analysera och belysa de områden 

som är relevanta i materialet. Därför jämfördes de olika 

studiebesöken med varandra och likheter och skillnader 

markerades med olika färger i texten. Dessa likheter och 

skillnader sammanställdes därefter i en tabell. 

2.4 Etiska övervägande 
Det är viktigt att få ett informerat samtycke från de deltagare som 

medverkat i studien. Risken att någon av de involverade skulle 

kunna ta skada eller känna sig kränkt av innehållet studien 

övervägdes noga (Olsson & Sörensen 2011). Efter att ha fått 

samtliga respondenters godkännande gjordes ett medvetet val att 

ha med namn på vissa av de personer som deltagit i studien.   
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3. Resultat  

3.1 Studiebesök 

3.1.1 Studiebesök Danmark 

Ett Studiebesök genomfördes på Langesö slott i Danmark. 

Fastigheten var 850 hektar stor, varav 50 % åkermark och 80 

hektar avsatt som golfbana. I dagsläget fanns 600 000 stycken 

julgransplantor i marken och den huvudsakliga julgranssorten var 

kungsgran. 

Skötsel kungsgran 

Anläggning 

När en ny odling av kungs gran anläggs rensas alla stubbar och 

kvarvarande granar bort med hjälp av en typ av jordfräs som 

maler sönder allt som finns ner till 10cm djup. Anläggningarna 

görs främst på åkermark. Där efter hägnas området mot rådjur och 

dovhjort, vilket är ett måste för en lyckad odling. Innan man 

planterar med treåriga julgransplantor läggs långa linor ut på 

marken för att användas som mall med syfte att uppnå raka 

planteringsrader. Plantorna planteras 120*120 cm ifrån varandra. 

Stickvägar lämnas med 20 meters mellanrum i odlingarna för att 

kunna gödsla och spruta bekämpningsmedel med hjälp av traktor. 

Odlingarna här anläggs inte på stora jordbruksslätter, utan på 

mindre odlingsmarker insprängt i skogen. Hans anser det vara en 

fördel, då granarna blir fylligare och får en bättre färg. Om möjligt 

odlas med fördel granarna i anslutning till vattendrag då vattnet 

värmer upp marken där granarna står. (H. Berner, personlig 

kommunikation, 18 februari 2016) 

 

Plantor 

Plantorna som planteras är treåriga barrotsplantor med en höjd på 

cirka 20-30 cm. Plantproveniensen kommer främst från Ryssland, 

men även till viss del eget plantmaterial används. Hans menar att 

det viktigaste är att plantorna är väl anpassade för klimatet. 

Plantering sker både manuellt och maskinellt. (H. Berner, 

personlig kommunikation, 18 februari 2016) 

 

Skötsel 

Tillskillnad från andra granar går det inte klippa av toppen på 

kungsgran med syfte att förhindra långa toppskott. Klipper man 
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toppen på kungsgran förstörs den genom att toppen blir krokig. 

Istället för att klippa används ett stråförkortningsmedel som 

används för att behandla grantopparna med. Till detta används ett 

verktyg som består av en stor tång med två rullar (se figur 1).  

Medlet rullas på topparna 2-3 gånger per år och börjar behandlas 

när granarna nått en ålder på 4-5 år. Skulle inte 

stråförkortningsmedel användas växer toppen ut till samma längd 

året efter + 10 cm till för varje år som går. (H. Berner, personlig 

kommunikation, 18 februari 2016) 

 

 

Figur 1, Verktyg för stråförkortningsmedel 

Ogräsbekämpning  

Ogräsbekämpning är en stor och avgörande del vid 

julgransodlingarna och genomförs minst två gånger om året. 

Första gången sker på våren och då sprutas odlingen med traktor 

och ogrässpruta. För att inte granarna ska ta åt sig av ogräsmedlet 

måste sprutningen ske innan knopparna på granarna har öppnat 

sig, dock måste gräset ha börjat växa för att medlet ska göra 

någon effekt. Andra gången granarna sprutas görs det manuellt 

med hjälp av en släde (Se figur 2) som man drar efter sig när man 

går mellan raderna i odlingen. Denna släde ser till att medlet 

sprutas under grenarna på granarna vilket gör att inte granarna tar 

skada av medlet. Detta medel är mer koncentrerat och sprutas ut 

med extremt fin stråle som inte går att se eller känna. Detta för att 

medlet ska räcka i stor utsträckning. Det används även en 

mintraktor för samma typ av besprutning.  Denna traktor kör 

mellan granarna (se figur 3). (H. Berner, personlig 

kommunikation, 18 februari 2016) 
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 Figur 2, Släde för ogräsbekämpning 

 

Figur 3, Minitraktor för ogräsbekämpning. 
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Gödsling och frostskydd 

Gödsling av granarna sker två gånger om året. Gödslingen sker 

med flytande gödsel som heter Nitro 
3
O. Gödslingen sker med 

traktor. I samband med gödslingen sprutas även Optimin som är 

ett frostskyddsmedel. Detta måste ske när kopparna på granarna 

har öppnat sig. (H. Berner, personlig kommunikation, 18 februari 

2016) 

 

Formklippning 

Klippning av kungsgran skiljer sig mot klippning av andra granar. 

Kungsgranar klipps endast en gång då man gör en 

grundklippning. Klippningen görs när granarna är 1,20 m höga. 

När man klipper granen klipps endast sidoskotten. Grenarna 

klipps ”ett år” in i granen. Detta är för att kunderna efterfrågar 

granar som är smala vilket är ett problem om inte granarna klipps. 

Klippningen genomförs med tryckluftsdrivna saxar som har en 

räckvidd på 50 meter (se figur 4). Efter grundklippningen görs 

inga fler klippningar, utan istället plockas mittenskottet på varje 

gren bort (Se figur 5). Detta sker årligen fram till att granen 

avverkas. (H. Berner, personlig kommunikation, 18 februari 2016) 

 

 

Figur 4, tryckluftsdrivna saxar. 
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Figur 5, Plockning av mittenskottet. 

Skydd mot djur 

Det är inte bara rådjur och dovhjort som kan skada granarna. 

Även fåglar av olika slag är ett stort problem i de danska 

julgransodlingarna. Fåglarna sätter sig i granens toppar och bryter 

sedan av toppen, vilket medför att granen blir förstörd. En 

skötselmetod som används mot detta är att kvista av stammarna 

på högre granar som ändå inte duger att sälja som en julgran (Se 

figur 6). Fåglarna väljer sedan att sätta sig på de stammar som är 

kvistade. Dessa stammar ställs ut med ca 20 meters mellanrum. 

(H. Berner, personlig kommunikation, 18 februari 2016) 
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Figur 6, stamkvistad gran för fåglar 

Skötsel vanlig gran 

Anläggning 

Anläggning sker på samma sätt som för kungsgran. Dock sker 

odling av vanlig gran även på skogsmark, tillskillnad från 

kungsgran som sker på åkermark. (H. Berner, personlig 

kommunikation, 18 februari 2016) 

 

Plantor 

Plantorna som används är främst av dansk proveniens och 

planteras både manuellt och maskinellt. Plantorna som används är 

barrotsplantor. (H. Berner, personlig kommunikation, 18 februari 

2016) 

 

Skötsel och formklippning 

Första åtgärden börjar efter 3-4 års ålder då dubbeltoppar och 

andra defekter klipps på granarna. Därefter sker klippning årligen 

fram till slutavverkning. Klippningen görs manuellt med hjälp av 

sekatör. (H. Berner, personlig kommunikation, 18 februari 2016) 
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Ogräsbekämpning 

Ogräsbekämpning sker 1-2 gånger per år och sker både manuellt 

och med kemiska bekämpningsmedel. Även här används släde (se 

figur 2) och minitraktor (se figur 3) där marken tillåter. På hyggen 

används vanligtvis ryggspruta eller röjsåg. (H. Berner, personlig 

kommunikation, 18 februari 2016) 

 

Gödsling och frostskydd 

Gödsling sker årligen men inga frostskydd används. (H. Berner, 

personlig kommunikation, 18 februari 2016) 

 

Skydd mot djur 

Inga häng eller liknande används för odling av vanlig gran. 

Fågelskydd eller liknande används inte heller, då skaderisken inte 

är lika stor som hos kungsgran. (H. Berner, personlig 

kommunikation, 18 februari 2016) 

 

3.1.2 Studiebesök Sverige 1 

Jan Göransson började odla julgranar år 1987. Idag odlar han på 

cirka 3 i skåne. 

 

Skötsel kungsgran och vanlig gran 

 

Anläggning  

När ny anläggning av julgran görs så hägnas området in och där 

efter sker plantering. Kungsgran och vanlig gran odlas 

tillsammans inom samma inhägnad. Anläggningarna slutavverkas 

aldrig helt, utan istället avverkas de julgranar som håller måtten. I 

de luckor som blir i anläggningen planteras sedan nya granar. 

Detta medför varierande storlek på granarna och anläggningen 

behöver aldrig startas om från början.  Detta anses som en fördel 

då de flesta granarna säljs direkt till slutkund som själv får hugga 

sin gran.  Varierande storlek på granarna ger ett större utbud åt 

kundernas efterfrågan. En annan fördel anses vara att en 

anläggning aldrig behöver startas om från början då det är en 

kostnad, samt att det tar 6-10 år innan granar kan avverkas igen. 

(J. Göransson, personlig kommunikation, 17 mars 2016) 
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Plantor 

Göransson menar att det är viktigt att hitta rätt proveniens för rätt 

anpassad jord och mark. Göransson planterar idag täckrotsplantor 

av mestadels Emmaboda gran. Täckrotsplantor används för att 

undvika torka av plantorna, då det är brist på nederbörd där han 

odlar. (J. Göransson, personlig kommunikation, 17 mars 2016) 

 

Skötsel och Formklippning 

Skötsel och klippning av granarna sker året runt, dock undviks att 

klippa granarna året innan försäljning för att inte få synliga 

klippskär på granarna. Granarnas toppar (främst kungsgran) 

reduceras med ett verktyg som liknar en tång. (Se figur 7). Detta 

verktyg placeras en bit under toppskottet där man sedan klämmer 

åt tången. Verktyget gör då tre stycken skär i toppen vilket medför 

en försämrad näringstillförsel till toppen. Detta för att undvika 

långa toppskott och glesa julgranar.  Vid reducering av 

toppskotten på vanlig gran klipps toppen av cirka 35 cm ovanför 

det översta grenvarvet. Viktigt är att klippa över ett skott som 

finns på toppen. Vid klippning av sidogrenar så klipps grenen där 

det nya skottet börjar. Första klippningen sker efter 4-5 år.  (J. 

Göransson, personlig kommunikation, 17 mars 2016) 
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Figur 7, Tång för toppreducering. 

Ogräsbekämpning 

Ogräsbekämpning sker i liten skala vid behov. Den huvudsakliga 

metoden för att undvika konkurens av gräs är att beta 

anläggningen med får. (J. Göransson, personlig kommunikation, 

17 mars 2016) 

 

Gödsling och frostskydd 

Granarna börjar gödslas när plantan är 3-4 år gammal. Där efter 

sker gödsling en gång per år och det gödsel som används är NPK 

11518 potatisgödsel. Gödslingen sker manuellt med hjälp av hink 

eller ett gödselverktyg (Se figur 8). Inga frostskyddsmedel 

används. (J. Göransson, personlig kommunikation, 17 mars 2016) 
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Figur 8, Gödselverktyg 

Skydd mot djur 

Hägn används för att undvika viltbetning, samt får att hålla fåren 

inne. Höga granar sparas för att fåglar ska kunna sitta på dessa 

istället för att sitta på de granar som ska säljas. (J. Göransson, 

personlig kommunikation, 17 mars 2016) 
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3.1.3 Studiebesök Sverige 2 

Gunnars Granar är ett familjeföretag där Bodil och Gunnar 

Göthner sköter allt från plantering, skötsel och avverkning av 

julgranar, till administration och kundkontakter. Granarna odlas 

på 150 ha i Skåne. Gunnars granar är idag den enda 

julgransodlaren som livnär sig på julgranar i Sverige. Han berättar 

att han sköter sina odlingar som de bästa daska odlarna. Gunnar 

har arbetat heltid med odlingarna sedan 1990 och har idag 8 

stycken anställda. Granarna säljs enbart i parti och målet med 

försäljningen är att kunderna blir nöjda. 

Skötsel kungsgran 

 

Anläggning 

När en ny anläggning görs av kungsgran så fräser Göthner bort 

alla stubbar och överblivna granar med en maskin. Efter det 

planteras området med hjälp av en planteringsmaskin. 

Anläggningarna hägnas också mot vilt. Anläggningarna är 

uppbyggda av stickvägar med cirka 20 meters mellanrum så att 

det är anpassat för jordbruksmaskiner för att underlätta 

besprutning, gödsling och transporter. (Se figur 9) (G. Göthner, 

personlig kommunikation, 17 mars 2016) 
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Figur 9, stickväg i odlingen. 

Plantor 

som används är barrotsplantor och proveniensen är Ambrolauri 

som kommer från Kaukasus, Ryssland. (G. Göthner, personlig 

kommunikation, 17 mars 2016) 

Skötsel och formklippning 

Första åtgärden är att kvista upp granarna i botten och det görs 

manuellt med hjälp av sekatör. (Se figur 10). Detta sker när 

granarna är cirka 4 år. Granarna varierar i storlek och efter 

uppkvistningen gjorts måste det finnas 3-4 grenvarv kvar på 

granen. På grund av varierande storlek sker då uppkvistningen 

under cirka 3 år innan alla granar behandlats. Denna åtgärd sker i 

oktober-november 

Klippning görs av varje gran allt efter behov. Granarna kollas 

över när de kommit upp i en höjd strax över en meter och därefter 

kollas alla granar varje år.  Finns det behov av klippning så klipps 
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granarna, annars får de växa på som vanligt. (G. Göthner, 

personlig kommunikation, 17 mars 2016) 

 

 

Figur 10. Uppkvistad stam med hjälp av sekatör. 

Ogräsbekämpning och gödsling 

Ogräsbekämpning sker årligen när behov finns. Bekämpningen 

sker med kemiskt bekämpningsmedel och sprutas med hjälp av 

manuell ryggspruta, släde eller traktor.  

Gödsling sker också vid behov och sker med hjälp av traktor. 

Gödsel som används är NPK 2310.  (G. Göthner, personlig 

kommunikation, 17 mars 2016) 
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Skydd mot djur 

Alla anläggningarna av kungsgran hägnas. Även fågelskydd 

används och består av långa sittpinnar, höga uppkvistade granar 

eller fastsätta pinnar på vissa granar. Detta för att fåglar inte ska 

bryta av toppar på julgranarna. (G. Göthner, personlig 

kommunikation, 17 mars 2016) 

Skötsel vanlig gran 

 

Anläggning 

När en ny anläggning görs av vanliga julgranar så fräser Göthner 

bort alla stubbar och överblivna granar med en maskin. Efter det 

planteras området med hjälp av en planteringsmaskin. (G. 

Göthner, personlig kommunikation, 17 mars 2016) 

Plantor 

De plantor som används är till största del Lundbäcks plantor med 

härkomst från Danmark, men även en del Emmabodaplantor från 

Sverige. Lundbäcksplantor används mer eftersom de har ett 

fylligare ris, då de växer längre under växtperioden. Dessa plantor 

har också fler internodieknoppar som strävar efter att växa mer 

uppåtgående, vilket är en fördel vid julgransodling. Alla plantor 

planteras som barrotsplantor. Plantorna planteras med ett 

mellanrum av 120*100 cm. (G. Göthner, personlig 

kommunikation, 17 mars 2016) 

Skötsel och Formklippning 

Första åtgärden efter plantering är att fräsa bort de nedersta 

grenvarven på julgranarna. Detta för att underlätta 

ogräsbesprutningen under granarna, underlätta avverkning och för 

att undvika att få bruna och döda kvistar längst ner på julgranen.  

Fräsningen görs med hjälp av en mindre traktor som kör mellan 

granarna och är utrustad med ett fräsaggregat (se figur 11). 

Fräsningen av de nedersta grenvarven sker i två omgångar. Första 

fräsningen görs när plantorna är 3 år gamla och då fräser man bort 

18cm från roten och upp på stammen. Andra fräsningen sker året 

efter och då man fräser bort 27 cm från roten och upp på 

stammen. Vid denna period när granarna är 3-4 år gamla börjar 

även toppklippningen av granarna. Endast de granarna med behov 

klipps och då endast toppen. Klippningen sker när toppen är för 

lång och då för att undvika glesa granar, men även för att klippa 

bort dubbla toppar på granarna för att undvika annorlunda former 

på granarna. Klippskäret läggs ca 30-35 cm upp från det översta 
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grenvarvet och skäret måste ligga precis över en den största 

knoppen som finns på toppskottet. 4-5 året i julgransodling Sker 

en klippning med hjälp av häcksax. Detta sker endast en gång 

under omloppstiden. Efter dessa skötselåtgärder klipps granarna 

manuellt med sekatör. Detta sker årligen fram till slutavverkning 

och då både toppskott, men även sidoskott som kan påverka 

annorlunda former eller göra granen för vid. Slutavverkningen 

görs när granarna har uppnått en ålder av 6-8 år och avverkningen 

sker sedan under tre år, då granarna avverkas i förhållande till 

storlek och kvalité. Efter tredje slutavverkningen börjar man om 

med en ny anläggning, berättar Göthner. (G. Göthner, personlig 

kommunikation, 17 mars 2016) 

 

Figur 11, Maskin för upprensning av stammar. 
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Ogräsbekämpning och Gödsling  

Ogräsbekämpning sker årligen när behov finns. Bekämpningen 

sker med kemiskt bekämpningsmedel och sprutas med hjälp av 

manuell ryggspruta, släde eller traktor. Gödsling sker också vid 

behov och sker med hjälp av traktor. Gödsel som används är NPK 

2310. (G. Göthner, personlig kommunikation, 17 mars 2016) 

Skydd mot djur 

Inget hägn används i dessa odlingar. För att skydda granarna mot 

vilt som rådjur, hare och kanin så bedrivs aktiv jakt. (G. Göthner, 

personlig kommunikation, 17 mars 2016) 

3.2 Enkät 
Enkät skickades till 30 stycken julgransodlare runt om i Sverige. 

Diagramsammanställning av enkäten finns i bilaga 2. 19 stycken 

svarade på enkäten. Av de 19 som svarade var 16 stycken män 

och tre stycken kvinnor.  63 % av julgransodlarna var födda 

mellan 1940 – 1960.  Medelåldern på hur lång tid julgransodlarna 

har odlat granar är 19 år. 32 % av odlarna odlar enbart vanlig gran 

och 0,5 % av odlarna odlar enbart annan typ av gran än kungsgran 

och vanlig gran. Resterande odlar en kombination av kungsgran 

och vanlig gran, samt även andra typer av gran. 

63 % av julgransodlarna anser sig ha god kunskap inom 

julgranskötsel/julgransodling (Se figur 12) och 68 % vill lära sig 

mer inom julgransskötsel och odling (Se figur 13). Det som 

odlarna vill lära sig mer av är främst klippning och skötsel av 

granarna, men även till viss del lära sig mer om alternativa arter 

och provenienser.  De faktorer som julgransodlarna tror/anser 

påverkar julgransmarknaden i Sverige att inte uppnå samma nivå 

som Danmark visas i tabell 1. 
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Figur 12. 63 % av respondenterna som anser sig ha kunskap inom 

julgransskötsel. 

 

Figur 13. 68 % respondenterna vill lära sig mer inom julgranar 

och skötsel. 
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Tabell 1. Faktorer som odlarna anser påverkar att Sverige odlar 

mindre julgranar än Danmark. 

Faktorer Antal 
personer 

Klimat 2 
Efterfrågan 0 
Kunskap 1 
Intresse 0 
Ekonomi 1 
Klimat och kunskap 6 

Kunskap och intresse 3 
Klimat intresse och ekonomi 1 
Klimat, efterfrågan, kunskap och intresse 1 
Kunskap, intresse och ekonomi 2 
Samtliga alternativ 1 

De faktorer som odlarna anser vara störst är kunskap och klimat, 

men även till viss del intresse. 
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4. Analys 

4.1  Studiebesök 
Det finns likheter och skillnader i samtliga studiebesök. Tydliga 

samband finns främst i de studiebesök som gjorts på odlingarna 

som bedriver julgransodling i större omfattning.  Dessa odlingar 

är hos Berner och studiebesök nummer 2 i Sverige hos Göthner. 

Dessa odlingar skiljer sig från studiebesöket hos Göransson i 

Sverige som bedriver sin odling i mindre skala. Vid anläggning av 

ny odling efter föregående odling av julgranar sker på samma sätt 

hos Berner som hos Göthner, då alla stubbar och kvarstående 

granar tas bort med hjälp av en fräs, innan den nya odlingen 

anläggs.  Detta skiljer sig från Göranssons odling där man istället 

planterar en ny gran där det avverkats en gran och börjar aldrig 

om med en helt ny odling. Vad det gäller skötsel av julgranar så 

har alla tre julgransodlarna samma grundsätt att tänka, vilket är att 

kungsgran är svårare att sköta tillskillnad från vanlig gran och på 

kungsgran får inte toppen klippas av. Vanliga granar kan klippas 

mer okontrollerat utan att granen tar skada. Odlarna sköter alltså 

granarna med samma grundtänk, men det görs med olika metoder 

som kan kopplas till storlek och omfattning av odlingarna 

gällande mekanisk, kemisk, maskinell och manuell skötsel av 

julgranarna. De främsta likheterna och skillnaderna mellan 

odlarna visas i tabell 2. 
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4.2 Skillnader mellan Sverige och Danmark 
Tabell 2. Skillnader och likheter vid skötselmetoder hos odlarna. 

Skötselmetoder Berner 
(DK) 

Göransson 
(SV) 

Göthner 
(SV) 

Fräser bort rester 
innan ny 
anläggning 

Ja Nej Ja 

Stickvägar i odling Ja Ja Ja 
Hägn kungsgran Ja Ja Ja 
Hägn vanlig gran Nej Nej Nej 
Maskinell 
plantering 

Ja Nej Ja 

Manuell plantering Ja Ja Ja 
Kvistar upp 
stammen nedtill 

Nej Nej Ja 

Gödsling   Ja Ja Ja 
Ogräsbekämpning Ja Ja Ja 
Betning av får Nej Ja Nej 
Toppreducering 
Kemiskt/Mekaniskt 

Ja Ja Ja 

Klippning av 
sidoskott 
(manuellt) 

Ja Ja Ja 

Klippning av 
sidoskott 
(maskinellt) 

Ja Nej Ja 

Skydd mot fåglar Ja Ja Ja 

 

De tre julgransodlarna använder sig till största del av samma 

grundskötselåtgärder, dock har alla tre odlarna olika tekniker och 

tidpunkter för klippning. De skillnader som finns är vid 

anläggning av ny odling, uppkvistning av granarna nedtill och 

ogräsbekämpning med hjälp av får som betar (Se tabell 1). 

Göthner beskriver i intervjun att han anpassar sig efter de danska 

odlarna och besöker Danmark årligen för att hämta information 

vilket också syns vid en jämförelse med Berner att mycket 

likheter finns. Odlingarna sköts maskinellt i den utstäckning som 

är möjligt med ett flertal specialanpassade maskiner för 

julgransodling, men även tillviss del med vanliga 
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jordbruksmaskiner. Jämförs Göransson med Berner finns allt 

större skillnader. Göransson bedriver odlingen i mindre 

omfattning med mer manuellt arbete. Skillnaden mellan Sverige 

och Danmark är att Danmark använder sig av mer avancerad 

utrustning tillskillnad från Sverige, om man bortser från Göthner 

som anpassar sig efter Danmarks metoder att odla julgranar.  

 

  



 

28 

 

5. Diskussion  

5.1 Litteratur 
Undersökningen är till största del grundat på de resultat jag fått 

fram genom mina undersökningar i form av studiebesök och 

ostrukturerade intervjuer, men också av enkätundersökningen. De 

studier jag använt mig av i undersökningen är i form av rapporter.  

Det mesta som finns skrivet om julgranar idag behandlar till 

största del lönsamhet och efterfrågan vid julgransodling, därav 

kom också iden att undersöka olika skötselmetoder och jämföra 

Sverige med Danmark.  Enligt Paulman, L. (2002)finns det 

väldigt lite information att hitta kring julgranar i Sverige. Hon 

menar att en anledning till detta att många av de julgranar som 

säljs i Sverige tas ut som biprodukter i samband med röjningar 

eller toppar från avverkningar, vilket gör det svårt att skatta 

Sveriges julgranproduktion. Detta kan kopplas samman till denna 

undersökning. Om det är så att svenska julgransodlare och 

skogsägare är bra på att ta tillvara på restprodukter som sedan går 

att sälja, så räknas det uppenbarligen inte som odlade julgranar. 

Det kan då betyda att Sverige har en högre julgransproduktion än 

beräknat, vilket gör att en jämförelse mellan Sveriges och 

Danmarks julgransproduktion är missvisande. 

Ett vindskyddat område är att föredra vid anläggning av 

julgransodling. Om man inte har möjlighet till det kan man 

plantera ett skyddande bestånd av björk, al eller hybridasp något 

år innan julgranarna planteras. (Sennblad, 1991). Detta tyder även 

denna undersökning på då en av odlarna använder vidhäckar som 

en del av skötslen. Dessa häckar placeras i de vädersträck som 

man beräknar att viden kan komma att skada julgranarna. 

Häckarna har även som ändamål att styra luftströmmarna förbi 

odlingen. 

5.2 Enkätundersökning 
Julgransodlarna som svarade på enkätundersökningen var 

medlemmar i Sveriges julgran- och pyntegrönodlarförening. Detta 

gjorde möjligheten att göra en enkätundersökning mycket smidig 

då det finns information och adresser till varje medlem i 

föreningen. Utan denna förening skulle undersökningen kunna bli 

svår på grund av att julgransodlarna hade varit svåra att hitta. 

Svarsfrekvensen på enkätundersökningen var hög på så kort tid 

vilket också underlättade i undersökningen.  Dock skulle 
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svarsfrekvensen kunna öka ännu mer jag hade skickat ut en 

påminnelse om enkäten, men detta ansågs inte rymmas i 

tidsplanen. Flera av respondenterna i undersökningen tog även 

kontakt via telefon för att diskutera vissa frågor. Dels för att de 

tyckte att flera av svarsalternativen på frågorna kunde stämma in, 

men också att de var intresserade av det jag undersökte. Frågorna 

och svarsalternativen skulle kunna haft ett annat upplägg för att 

underlätta både för respondenterna att svara, men också för att 

analysera svaren. Flera av frågorna var heller inte relevanta för 

studiens syfte och tillförde där med inget till undersökningen. 

63 % av julgransodlarna ansåg sig ha god inom julgransodling 

och skötsel. Dock ville 68 % av julgransodlarna ändå lära sig mer 

inom ämnet. Det skulle kunna bero på att julgransodlarna ofta är 

specialiserade inom vissa arter och vissa skötselmetoder av 

julgranar och känner att de kan mycket om just det. Dock finns 

nog ofta en drivkraft om att lära sig mer om nya arter och 

metoder. Kunskapsnivån är svårt att mäta, men 

enkätundersökningen tyder ändå på att kunskap finns inom ämnet 

och är då inget som bör inverka på de skillnader som finns mellan 

Sverige och Danmark vad det gäller att odla julgranar. Ändå tror 

odlarna att dessa skillnader beror främst på kunskap, klimat och 

intresse. Detta tyder på fortsatt oklarhet och att det krävs vidare 

forskning för att undersöka om kunskap är en bidragande faktor. 

För att få en klarare bild så borde det genomförts en liknande 

enkätundersökning bland odlare i Danmark. 

63 % av julgransodlarna var födda mellan 1940 – 1960, vilket 

betyder att medelåldern bland julgransodlarna relativt hög. Det 

skulle kunna betyda att julgransodlarna är på väg att försvinna. 

Alternativt är julgransverksamhet populärt att börja med på äldre 

dagar och bedriva den som en hobbyverksamhet kombinerat med 

extrainkomst. Dock har julgransodlarna i snitt bedrivit 

julgransodling i 19 år, vilket betyder att de flesta var betydligt 

yngre när de började med sin verksamhet. En teori är också att 

bedriva julgransodling kan vara något som går i arv i många fall, 

vilket betyder att någon yngre tar vid när inte de äldre orkar 

längre.  

5.3 Studiebesök 
Studiebesöken som genomförs har varit till god hjälp för att 

undersöka olika skötselmetoder och för att se hur julgransodling 

fungerar i praktiken. Bilden av julgransodling kan anses vara 
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väldigt simpelt. Dock är julgransodling något som kräver oerhört 

mycket kunskap gällande plantor, marktyper, klimat och skötsel. 

Julgransodling i större omfattning bedrivs idag med avanserande 

specialutrusningar som närmast kan jämföras med jordbruk. 

Anläggningarna görs till största del på jordbruksmarker och är 

uppbyggda för att kunna skötas med jordbruksmaskiner.  

Resultaten av studiebesöken var till stor del väntade. De odlarna 

som bedriver julgransodling i större omfattning och som livnär sig 

på julgranar, har mer avancerad utrusning och mer arbetskraft för 

att sköta julgranarna. Detta betyder inte bara att det innebär stora 

investeringskostnader utan framförallt erfarenhet att bedriva 

julgransodling i större omfattning. Varför Danmark är större än 

Sverige inom julgransodling framgår till viss del genom 

studiebesöken. Ett av studiebesöken som gjordes i Sverige på en 

julgransodling som bedrevs i större skala hämtade all sin kunskap 

och utrustning från Danmark. Den danska odlingen har lyckats 

bra och producerar tusentals julgranar årligen, medan de svenska 

odlingarna i studien varierar betydligt i storleksgrad. Den större 

odlingen i Sverige som efterliknar Danmark, livnär sig idag på 

julgranar. Troligen är det så att Danmark i större utsträckning än 

Sverige satsar på stora anläggningar av julgransodlingar, med väl 

anpassad utrustning för ändamålet, och därmed producerar fler 

julgranar än Sverige. Detta stämmer överens med en tidigare 

studie av Linda Paulman (2002) där det beskrivs att Sverige inte 

kommit lika långt i julgransproduktionen som Danmark. Studien 

visar på att Sveriges julgransproducenter är småskaliga och har 

svårt att mäta sig med de stora danska godsen som odlar stora 

partier julgranar, med säkrad kvalité och till låga priser. 

5.4 Tillförlitlighet  
Enkätundersökning som genomfördes är enbart gjort bland 

Svenska julgransodlare och speglar därför Sveriges syn på 

julgransodlingen. För att hitta bättre och mer tillförlitliga likheter 

och skillnader bör en liknad undersökning genomföras i Danmark. 

Studiebesöken som gjordes ligger väldigt nära varandra 

geografiskt och har där med liknade klimat. För vidare studier och 

för att undersöka hur klimatet speglar julgransodling bör 

studiebesöken göras mer spridda över länderna. Detta för att få en 

mer rättvis bild av klimatets påverkan. 
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6. Slutsats   
För att odla julgranar och för att uppnå hög kvalitet så krävs 

omfattande skötselmetoder. Skötselmetoderna varierar till viss del 

mellan odlarna på grund av att julgransodlarna odlar olika arter 

och på olika klimatlägen. Den finns två olika metoder för att 

anlägga en ny generation julgranar. Den vanligaste metoden är att 

börja om från början och fräsa bort alla kvarvarande rester från 

den tidigare generationen julgranar. Den andra metoden är att 

sträva efter olika åldrar i julgransodlingen och avverkar endast de 

granar som håller måtten, för att sedan plantera en ny gran där det 

tidigare avverkats. Gödsling och ogräsbekämpning sker 

kontinuerligt efter behov eller med jämna mellanrum. 

Ogräsbekämpningen sker till största del kemiskt, men även 

ekologiska metoder i form av att odlingen betas av får 

förekommer. Formklippning av julgranarna sker hos samtliga 

odlare. På vanlig gran klipps både sidoskott och toppskott medan 

på kungsgranen klipps endast sidoskott. Toppskotten på 

kungsgran reduceras istället kemiskt eller med andra mekaniska 

verktyg. En annan metod att för att hämma tillväxten på 

julgranarna är att plocka bort mittenskottet på sidogrenarna. 

Under vilken period formklippningen sker varierar mellan 

odlarna.  För att odla kungsgran krävs skydd mot vilt i form av 

hägn, medan vanlig granen inte kräver något speciellt skydd mot 

vilt. Även så kallade fågelpinnar används får att undvika avbrunta 

och krokiga toppar på kungsgranen som orsakas av fåglar. 

Det finns skillnader mellan Sveriges och Danmarks 

skötselmetoder. Danmark bedriver skötselmetoder med mål att 

producera stora mängder julgranar med hög kvalité. Skötsel sker 

till stor del maskinellt med specialanpassade maskiner för 

ändamålet. Denna trend finns även i Sverige hos exempelvis 

Gunnars Granar i Degeberga som bedriver sina odlingar näst intill 

identiskt med Danmarks odlingar. Dock finns flertalet större 

odlare fortfarande i Danmark. 

Merparten av odlarna i Sverige tycker sig ha god kunskap inom 

julgransodling. Ändå anses de att det är främst kunskap som är en 

bidragande faktor till att Danmark är större inom julgransodling 

än Sverige.  Fortsatt oklarhet finns alltså gällande kunskap. 
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8. Bilagor 
 

Bilaga 1 
 

Enkät examensarbete 

Hej. Jag heter Martin Ivarsson och är student på Skogs- och trä 

programmet vid Linnéuniversitetet i Växjö. Jag går sista året och 

ska nu genomföra mitt examensarbete som ska behandla 

julgransodling och skötsel. Syftet med mitt examensarbete är att: 

 Undersöka teknik, behandling och skötsel för julgranar i 

Sverige och Danmark 

 Ta reda på om det skiljer sig i skötsel mellan Svenska och 

Danska julgransodlare. 

 Undersöka om det finns kunskapsbrist vad det gäller att 

odla julgranar i Sverige och om det är en bidragande 

faktor till att Sverige odlar mindre julgranar än Danmark. 

Denna enkät ligger till grund för mitt examensarbete och ni har 

valts som representant för markägare som bedriver julgransodling 

på sin fastighet. Det är bara jag som kommer att se enkäterna. 

Resultaten kommer att presenteras i tabeller, där det är omöjligt 

att urskilja de enskilda markägarnas svar. Enkäten består av 

flervals frågor och tar endast ett par minuter att svara på. Jag 

skickar med ett kuvert med frimärke och min adress som enkäten 

skickas tillbaka i. Vore tacksam om ni vill medverka och att ni då 

skickar tillbaka enkäten så fort som möjligt. (Helst inom två 

veckor) 

Har du frågor så kontakta mig gärna. 

Mobil: 0703160277 

Epost: martin_ivarssson@hotmail.com 

Tack på förhand! 

 

Martin Ivarsson 

mailto:martin_ivarssson@hotmail.com
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Enkät 

 

Allmänna frågor till fastighetsägaren  

 

1. Ange om du är man eller kvinna? 

(Svara med ett X) 

Man Kvinn

a 

  

 

2. Vilket år är ni född? 

År: 

 

3. Odlar du julgranar på din fastighet? (om inte så behöver 

du inte svara på fler frågor) 

(Svara med ett X) 

JA Nej 

  

 

4. I hur många år har du odlat julgranar?n 

Antal år: 

 

5. Känner du att du har god kunskap inom julgransodling och 

skötsel? 

(Svara med ett X) 

JA NEJ 

  

 

6. Känner du att du vill lära dig mer inom kunskap och 

skötsel? 

(Svara med ett X) 

JA NEJ 
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7. I så fall vad vill du lära dig mer av? 

(Svara med ett X) 

Klippning och skötsel Provenienser Alternativa arter Inget 

    

 

8. Vilken typ av gran odlar du? 

(Svara med ett X) 

Nordmansgran 

(Abiesnordmanniana) 

Vanlig gran/ 

vanlig gran 

Annan typ av 

gran 

 

   

 

9. Vilka faktorer tror/anser du påverkar att 

julgransmarknaden är större i Danmark än Sverige?  

(Svara med ett X) 

Klimat  

Efterfrågan  

Kunskap  

Intresse  

Ekonomi  
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Bilaga 2 

Sammanställning enkät 

Enkät skickades till 30 stycken julgransodlare runt om i Sverige. 

19 stycken har svarat på enkäten. 

 

1. Ange om du är man eller kvinna? 

 

 

2. Vilket år är ni född? 

Totalt Män  Kvinnor 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

20 
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3. Odlar du julgranar på din fastighet? 

 

 

4. I hur många år har du odlat julgranar? 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Antal personer 

Totalt Ja Nej 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

Antal personer 
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5. Känner du att du har god kunskap inom julgransodling och 

skötsel? 

0-5 år 5-10 år 10-15 
år 

15-20 
år 

20-25 
år 

25-30 
år 

30-35 
år 

35-40 
år 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

4,5 

Antal personer 
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6. Känner du att du vill lära dig mer inom kunskap och skötsel? 

 

 

 

 

 

Ja Nej 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

Antal personer 

Ja Nej 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

Antal personer 
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7. I så fall vad vill du lära dig mer av? 

 

 

8. Vilken typ av gran odlar du? 

Klippning/ skötsel, 
provenienser  och 
alternativa arter 

Klippning/ skötsel 
och provenienser  

Klippning/skötsel Inget 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Antal personer 
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9. Vilka faktorer tror/anser du påverkar att julgransmarknaden är 

större i Danmark än 

Sverige? 

Faktorer 

Antal 

personer 

Klimat 2 

Efterfrågan  

Kunskap 1 

Intresse  

Ekonomi 1 

Klimat och kunskap 6 

Nordmansgran 
och rödgran 

Nordmansgran, 
rödgran och 
annan typ av 

gran 

Nordmansgran Rödgran Annan typ av 
gran 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Antal personer 
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Kunskap och intresse 3 

Klimat intresse och ekonomi 1 

Klimat, efterfrågan, kunskap och intresse 1 

Kunskap, intresse och ekonomi 2 

Samtliga alternativ 1 
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