
Oppfordringen for 2018 blir 

da: rapporter, rekrutter og 

delta! 

 

 

 

«Rapporter, 

rekrutter og 

delta!» 

Godt nytt år og vel over-

stått sesong!  

Økologisk samling 

Vi satser videre med å ha en 

nasjonal samling hvor det gås i 

dybden på et enkelt tema. Et-

ter en del spørsmål og interes-

se planlegger vi en samling om 

økologisk juletreproduksjon i 

løpet av sommeren 2018. Det 

legges opp til et samarbeid med 

blant andre Debio på samling-

en. Foreløpig plan er å ha sam-

lingen hos en dyktig produsent 

i Vikersund som har lang erfa-

ring med både produksjon om 

omsetning av økologiske trær. 

Nærmere informasjon om 

samlingen kommer til våren.  

Rekruttering 

Styret i Norsk Juletre har ved-

tatt en satsing på å øke rekrut-

teringen til organisasjonen. 

Alle nye medlemmer som lo-

kallaget rekrutterer i 2018 vil 

få medlemskapet i 2018 til kr. 

1.000,-, Den summen vil i sin 

helhet gå tilbake til lokallaget 

sammen med den årlige refu-

sjonen. Dette skaper rom i 

lokallaget til økt aktivitet, noe 

som også er viktig for rekrutte-

ringen. Økt medlemsmasse i 

lokallaget vil også være med å 

øke refusjonen året etter. 

Kjenner du noen som burde 

vært med i Norsk Juletre? Da 

er 2018 året å få de med på 

laget! 

Først og fremst  

Nå, på begynnelsen av 2018, er 

det viktig at alle som har hogd 

og solgt juletrær rapporterer 

dette. Dette kan du lese mer 

om på side 5.  

Deretter er det bare å melde 

seg på Norsk Juletremesse på 

Sola for å oppdatere seg før 

man går i gang med arbeidet på 

våren. 

Husk også på å delta på ditt 

lokale årsmøte. Lokallagene er 

viktige i Norsk Juletre for å 

tilrettelegge for lokal aktivitet 

og skape et miljø blant produ-

sentene. Bli med å bidra i dette 

arbeidet og treff andre! 

Nytt år! 
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Vinter i juletrefeltet. Foto: B.H. Bjørnstad 2017 



Av: John-Anders Strande 

 
Det er etter sesongen 

kommet gode salgsrapp-

orter fra store deler av 

landet hvor de aller fleste 

opplevde salget «som før 

eller bedre».  

 
På detaljmarkedet kom det 

mye nordmannedelgran fra 

Danmark gjennom engrosmar-

kedet, men også med Danske 

selgere/dyrkere som selger til 

lave priser. Presset opplevdes 

likevel ikke så stort som 2016. 

Det var ikke store prisend-

ringen å spore, men vi merket 

oss at prisspennet er blitt 

større mellom salgsplassene. 

 
For fjelledelgran er situasjonen 

motsatt. Det er større etter-

spørsel etter fjelledelgran, 

både her hjemme og i utlan-

det, enn det vi klarer å produ-

sere på nåværende tidspunkt. 

På de plassene vi følger i Oslo-

området fortsetter differensie-

ringen av pris på nordmanns– 

og fjelledelgran. Med bakgrunn 

i markedssituasjonen er det 

grunn til å anta at denne utvik-

lingen vil fortsette. Prøvesalg 

av «Fjordtree» i Norge i fjor 

viste også at det er en betyde-

lig betalingsvillighet for fjelle-

delgran av prima kvalitet. Sam-

me selger videreførte dette 
også i år og flere selgere har 

henvendt seg for å vite mer og 

merkevaren «Fjordtree». For 

fjelledelgran totalt sett, var det 

en liten prisoppgang denne 

sesongen. 

 
For vanlig gran er vi fortsatt 

avhengig av import for å fylle 

markedet. Mange av produk-

sjonene av vanlig gran ikke 

tiltenkt et engrosmarked og 

blir solgt lokalt. Dette forster-

ker underskuddet i byområder 

hvor mange av selgerne hand-
ler på engrosmarkedet. Når 

det kommer til utseende kun-

ne flere av selgerne rapporte-

re om misnøye med de har-

dest formede trærne. Mange 

som velger tradisjonell gran 

gjør dette på grunn av at det 

er det naturlige og tradisjonel-

le treet. Når dette er sterkt 

formhugget er hovedmotiva-

sjonen for å kjøpe det borte. 

Formhugging i salgsåret var en 
av gjengangerne i denne sam-

menheng. Prisleiet på vanlig 

gran lå som før. 

 
For plastikktre ble det ikke 

utført noen statistisk analyse 

på bruken i 2017. Plantasjen 

var likevel ute å uttalte at de 

solgte mindre plastikk enn 

tidligere og trodde markedet 

var over toppen. De opplevde 

også økende etterspørsel 

etter naturtre. Mange selgere 

rapporterte om kunder som 

bekjente at de hadde hatt 
plastikk, men nå var tilbake på 

ekte vare. Det er også oppløf-

tende nyheter om svak økning 

i salget i store deler av landet. 

Dette tyder på at det ikke har 

vært vekst i plastikksalget, 

snarere tvert imot.  

 
Vi må fortsette arbeidet med å 

fremme det naturlige treet og 

jobbe for å videreføre den 

positive trenden vi nå ser. Vi 

vil nok aldri bli helt kvitt plas-

tikktreet, men jobbe for å 

holde det på et minimum. Vi 
er derfor svært optimistiske til 

inneværende års salg på nåvæ-

rende tidspunkt. 

 

Oppsummering av markedet 2017 

 

Side 2 Den grønne gren 

 

Årlig markedsbefaring i Oslo før jul. Foto: B.H. Bjørnstad 2017 



Av: John-Anders Strande 

 
Mediedekningen i sesongen 

som gikk må sies å ha vært 

god. Det ble satt mye fokus på 

miljøaspektet rundt bruk av 
plastikk til juletre og et sitat av 

Rasmus Hansson belyser 

problematikken godt: «Vi må 

lage flere ting av tre, deriblant 

tre». Det har heller ikke vært 

negative saker om det naturli-

ge treet, sett bort fra en sak 

på VG-tv om insekter i treet.  

 
Saken om trær som eksporte-

res til Russland og selges for 

3.000 kr har vært et godt 

springbrett for å sette fokus 

på kvaliteten på Norske trær 

og hvordan disse kvalitetene 

etterspørres ute i verden. Det 
har også gitt en rekke henven-

delser fra folk som ønsker 

mer informasjon om juletre-

produksjon med sikte på å 

begynne med dette.   

 

«Vi må lage fle-

re ting av tre, 

deriblant tre».  
 - Rasmus Hansson 

 
Norges flotteste juletre ble 

igjen kåret og seieren gikk 

som kjent til Ola Sløgedal fra 

Agder. Som del i å fremme det 
naturlige treet, ble vinnertreet 

fraktet opp på Preikestolen 

for fotografering. Noen bedre 

«utstillingsplass» skal man lete 

lenge etter og ikke minst pas-

ser FJELLedelgrana godt inn i 

dette bildet. Øvrige finaletrær 

inngikk i tevlingen om å pynte 

det fineste treet i Egersund. 

Det ble med andre ord lagt et 

betydelig merarbeid i å frem-

me det naturlige treet denne 

sessongen, men ønsket medie-

effekt av dette uteble, dess-

verre.  

Media 2017 
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Satsing på rekruttering 

Styret i Norsk Juletre har 

vedtatt en satsing på å øke 

rekrutteringen til organisa-

sjonen. 

Alle nye medlemmer som lokal-

laget rekrutterer i 2018 vil få 

medlemskapet i 2018 til kr. 

1.000,-, Den summen vil i sin 

helhet gå tilbake til lokallaget 

sammen med den årlige refusjo-

nen. Dette skaper rom i lokalla-

get til økt aktivitet, noe som 

også er viktig for rekrutteringen. 

Økt medlemsmasse i lokallaget 

vil også være med å øke refusjo-

nen året etter. 

Norges flotteste juletre på toppen av 

Preikestolen. Foto: Negative 2017 



Av:  
 

Hvert andre år avholdes den 

internasjonale forskningskon-

feransen; C-Tree. I år var 

Island vertskap for konferan-

sen og som alltid kom forske-

re fra store deler av verden 

for å dele forskningsresultater 

på juletre fra de siste to år. 

 
Også denne gangen var det en 

representant fra Australia. Det 

faktum at julefeiringen der 

skjer midt på sommeren byr 

på en rekke utfordringer. 

Treet er i god vekst da det 

hogges og nyskuddene er 

ekstremt utsatt for tørke. 

Dette avhjelpes selvfølgelig 

ikke av at sommer i Australia 

har en gjennomsnittlig tempe-

ratur vesentlig høyere enn vi i 

Norden.  

 
Fra Danmark kom to forskere 

fra Universitetet i København 

og Rune fra Danske Juletræer. 

Forskningen der siste år spen-

te seg fra utvikling av  

C-tree 2017 
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1. De som driver særskilt 

lignet skogbruk («skogbruk 

som næring»). Dette gjelder 

de som drivere en skogbruks-

virksomhet av et visst omfang, 

men også de som driver et 

forholdsvis beskjedent skog-

bruk sammen med et jordbruk 

stort nok til å defineres som 

«virksomhet».     

• Full personbeskatning.  

• Tilsvarer > 4da juletre 

 
 

2.  De som driver «skogbruk 

utenfor næring». En begrenset 

virksomhet som forutsetter at 

det heller ikke drives et næ-

ringsmessig jordbruk.    

• Kun kapitalbeskatning  

• Typisk 3-4 da juletre 

 
3. De som har husbehovskog. 

Skogbruk med produksjon 

som ikke er større enn at det 

dekker gårdens behov og som 

drives sammen med et næ-

ringsmessig jordbruk.    
• Skogen lignes sammen 

med jordbruket.  

• <2 da juletre 

 
4.  De som driver hobbyskog-

bruk uten jordbruk.    

• Ingen skattlegging. 

• < 2 da juletre 

 

 
Fra 2018 

- gjeldende fra 01.01.2018: 
De som ikke driver virksom-

het, men har flat kapitalbeskat-

ning på skogbruksvirksomhe-

ten sin skal ikke lenger ha mva
-oppgjør. Disse trenger heller 

ikke lenger være registrert i 

Enhetsregisteret.  

 
Prat med din regnskapsfører 

om dette. 

 
Det vil snart utkommen et 

infoskriv som oppsummerer 

noe av det som ble gjennom-

gått i kursene. 
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Rapportering til VSOP og nye skatteregler 

Kort om 

Norsk Juletremesse 2018 

 
Hold av datoen 1-3 mars til 

Norsk Juletremesse på Sola. 

 
Programmet vil bli klart på 

nyåret 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Feil i artikkel i «Bonde og 

småbruker» 

 
I bonde og småbrukers siste 

utgave kunne vi lese om jule-

trekurs som var holdt i Skip-

tvedt. Det ble referert i artik-

kelen at det ikke var krav til 

omdisponering for å plante 

juletrær. Dette er ikke riktig! 

 
Planting av juletrær på dyrket 

mark krever omdisponering 

fra kommunen. Videre kreves 

det for fremmede arter at 

det søkes om løyve til utset-

ting fra Fylkesmannen. 

 

Styret i Norsk Juletre har 

vedtatt en satsing på å 

øke rekrutteringen til 

organisasjonen. 

Alle nye medlemmer som 

lokallaget rekrutterer i 2018 

vil få medlemskapet i 2018 til 

kr. 1.000,-, Den summen vil i 

sin helhet gå tilbake til lokal-

laget sammen med den årlige 

refusjonen. Dette skaper rom 

i lokallaget til økt aktivitet, 

noe som også er viktig for 

rekrutteringen. Økt med-

lemsmasse i lokallaget vil også 

være med å øke refusjonen 

året etter. 

Av Bjørn H. Bjørnstad 

 
Har du husket rappor-

tering av ditt juletresalg 

til virkesdatabasen 

VSOP? Om du ikke alle-

rede har gjort det er 

det nå på tide å sende 

inn rapport for årets 

omsetning!  

 
Dette er vi alle pliktige til å 

gjøre. Det er derimot frivil-

lig å trekke skogfond, men 

skal du etablere nytt felt 

eller nytt omløp så er ord-

ningen med skogfond me-

get gunstig. Omsetningen 

kan rapporteres elektro-

nisk. Link til dette på Land-

bruksdirektoratets hjem-

mesider, eller du kan sende 

inn skjema. Skjemaet 

"Rapportering av skogfond 

og måleopplysninger LDIR-

918" finner du vedlagt. 
 
Etter de nye skattereglene fra 

2016 skiller vi nå mellom 4 

kategorier:  
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Rogaland Juletre arrangerer 

også en fagdag hos Olav 

Straum i Skjoldastraumen 

torsdag 1. mars som er åpen 

for alle. 

Priser for Norsk Juletre-

messe 2018. 
Overnatting på hotellet, mid-

dag torsdag og festmiddag 

fredag gjør hver enkelt opp 

med hotellet før avreise. 

 

Konferanseavgift som dekker 

deltagelse på messen og lunsj 

begge dager er satt til kr 

2.700,- 

 

Konferanseavgift som dekker 

deltagelse en av dagene fredag 

eller lørdag med lunsj er satt 
til kr 2.200,-  

 

For deltakelse av person nr to 

eller flere fra samme eiendom, 

gis en rabatt på kr 1.000,- for 

hver av disse. 

 

Overnatting fra torsdag 

01.03.18 til fredag 02.03.18 

Enkeltrom  kr 995,- pr rom 

inkl. frokostbuffet 

Dobbletrom kr 1095,- pr rom 

inkl. frokostbuffet 

 

Overnatting fra fredag 

02.03.18 til lørdag 03.03.18: 

Enkeltrom kr  895,- pr rom 

inkl. frokostbuffet 

Dobbletrom  kr 995,- pr rom 

inkl. frokostbuffet 

 

Av Gorden Haaland 

 
Rogaland Juletre, lokalla-

get av Norsk Juletre invi-

terer i år som tidligere år, 

til Norsk juletremesse. 

Norsk juletremesse har etab-

lert seg som en av de viktigste 

arenaer der juletre- og pynte-

grønt produsenter samles. 

Messen har deltagere fra hele 

landet og ved messen 2017 
var det i overkant av 100 del-

tagere. Her blir det satt fokus 

på siste nytt innen næringen. 

Dette gjøres ved foredrag fra 

både inn- og utland, samt en 

fyldig utstilling med produkter 

og tjenester knyttet til næ-

ringen. 

 
Ved messen i 2018 vil vi blant 

annet forsøke å sette ekstra 

fokus på naturtre opp mot 

falske/kunstige juletre. Utford-

ringen med falske/kunstige 

juletre er mer omfattende i 
USA enn hos oss, og 

"trenden" begynte mye før der 

borte. Til messen i 2018 kom-

mer Tim O'Connor fra Natio-

nal Christmas Tree Associa-

tion (NCTA) i USA. Han er 

daglig leder i NCTA og vil 

fortelle for oss hvordan arbei-

det mot falske/kunstige juletre 

er ført der borte. Håpet er at 

vi kan få del i erfaringer vi kan 

bruke her hjemme til beste for 

næringen vår. 
Norsk juletremesse arrange-

res denne gang på Sola Strand 

Hotel, Sola  2 - 3 mars 2018 

Hotellet er et av: "De Histo-

riske" - hotel & spisesteder 

med en historie tilbake til 

1914 og adressen er: Axel 

Lunds veg 27, 4050 Sola. 
Dette hotellet ligger like ved 

Sola flyplass, har stor parke-

ringsplass, plass for utstilling 

og store og tiltalende møte-

rom i tillegg til god standard 

på overnattingsrom. 

Overnattende gjester har fri 

adgang til velværeavdelingen i 

Nordsjøbadet Spa 

 

Middag torsdag kr 395,- 

4 retters festmiddag fredag kr 

695,- 

 

Fagdag torsdag 01.03.18  med 

Buss Kr 600,- 
 

Påmelding snarest og senest 

14. februar 2018. 

 

Påmelding skjer ved å klikke 

på denne lenken:  

https://no.surveymonkey.com/

r/juletremesse2018 

 

Dersom du har spørsmål 

knyttet til Norsk Juletremesse 

2018 kan du kontakte:  

Gorden Haaland e-post: 

gorden.haaland@ 

norskjuletre.no  

eller mobil: +47 901 36 581  

 

Dersom noen på grunn av lang 

reise eller lignende ønsker å 

ankomme onsdag 28 februar, 

er det gode muligheter for 

det. Ta i tilfelle kontakt med 

Gorden Haaland. 

 

Konferanseavgiften faktureres 

etter påmelding. 

 

Velkommen til aktiv og 

inspirerende Juletremesse 

Norsk Juletremesse 2018 
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