
Rogaland Juletre, lokallaget av Norsk Juletre inviterer i år som tidligere år, til 

Norsk juletremesse. 
Norsk juletremesse har etablert seg som en av de viktigste arenaer der juletre- og 

pyntegrønt produsenter samles. Messen har deltagere fra hele landet og ved messen 

2017 var det i overkant av 100 deltagere. 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 næringen. 

Ved messen i 2018 vil vi blant annet forsøke å sette ekstra fokus på naturtre opp mot 

falske/kunstige juletre. Utfordringen med falske/kunstige juletre er mer omfattende i 

USA enn hos oss, og "trenden" begynte mye før der borte. Til messen i 2018 kommer 

Tim O'Connor fra National Christmas Tree Association (NCTA) i USA. Han er daglig leder 

i NCTA og vil fortelle for oss hvordan arbeidet 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 arrangeres denne gang på Sola Strand Hotel, Sola  2 - 3 mars 2018 

Hotellet er et av: "De Historiske" - 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 parkeringsplass, plass for utstilling og 

store og tiltalende møterom i tillegg til god standard på overnattingsrom. 

Rogaland Juletre arrangerer også en fagdag hos Olav Straum i Skjoldastraumen torsdag 

1. mars som er åpen for alle. 

Velkommen til Norsk Juletremesse 2018 

(01), 2-3 mars 



Program: Norsk juletremesse. 

Fredag 2. mars: 
Kl 09:00 og utover:  

Registrering av deltakere  
Kl 10:00  Næringspolitisk program.  

-Åpning.  
  Jone Hagalid styreleder i Rogaland Juletre. 

-Bjørn Helge Bjørnstad, styreleder i Norsk Juletre. 
  Åpningshilsen fra Norsk Juletre. 

-Landbruks- og matdepartementet LMD 
  Næringspolitisk innlegg. 

-Bjørn Helge Bjørnstad, styreleder i Norsk Juletre. 
  Økonomisk rammebetingelser for juletreprodusenten. 
  -Claus Jerram Christensen, direktør for Danske Juletræer 
  Oppsummering av markedet for juletre i 2017. 
 
Kl 11.30 Presentasjon av utstillere.  

Hver utstiller får 2 minutter til å presentere sitt firma. 
 
Kl 12:00  Lunsj på hotellet. 
Kl 12.30 – 15.00   Maskin-, plante- og utstyrsutstilling. 

Her stiller også utstillere som driver omsetning 
Kl 15:00 Tim O’Connor, Executive Director, National Christmas Tree 

Association, USA. 
“Taking on the Artificial Tree” 

PAUSE med drøs og mingling. 
 
Kl 16:30 Harald H Løland, Avdelingsleder i Tveit Regnskap 

Eierskifte på juletreeiendom: prosessen, mellommenneskelige 
forhold og økonomi. 

 
Kl 17:30 Gudrun Margrete Dyrseth, Svandal Juletregard. 
  Våre erfaringer fra da vi overtok driften. 
 
  God anledning til kommentarer og spørsmål. 
  

Avslutning for dagen 
 
Kl 20.00  Festmiddag og sosialt samvær. 
 



Lørdag 3. mars: 
Kl 09:00 Claus Jerram Christensen, direktør for Danske Juletræer 

Alger i juletre og klippegrønt 
Kl 09:20 Venke Talgø, forsker NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi. 
  Sjukdommer på gran. 
   
Kl 09:40 Martin Pettersson, doktorgradsstipendiat NMBU. 
  Sjukdomar, skadedjur och näringsbrist i svenska julgransodlingar 
 
Kl 10:00 Inger Sundheim Fløistad, forsker NIBIO, Norsk institutt for 

bioøkonomi. 
 "Holdbarhet av fjelledelgran etter høsting - forundersøkelse med 

vekt på metodikk" 
 
PAUSE med drøs og mingling. 
 

 
Kl 10:45 Jan-Ole Skage, Skogfrøverket. 
  Nåværende og fremtidig frøsituasjon i fjelledelgran. 
 
   
 
Kl 11:10 Claus Jerram Christensen, direktør Danske Juletræer 
  Morten Winther, skovfoged Ellekær Juletræer. 

Fokus på jord og jordprøver, og hva man gjør for å rette opp 
eventuelle feil. 

 
Kl 12:00 Avslutning og lunsj. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fagdag torsdag 1. mars 

 

Hos Olav Straum – Skjoldastraumen – Tysvær 

Forming – Næring – Sykdom- Hjelpemiddler 

 

Det var far til Olav, Tønnes Straum som starta med planting av Nordmannsgran 
i 1986 først på unytta utmarksareal og siden på beitemarks areal. Etterhvert 
som dyra forsvant ble det også planta på dyrka mark. Olav overtok i 2002 og 
har i dag ca 50 da Nordmannsgran på dyrka mark og ca 30 da i utmark. 
 
10.20 - Bussavgang fra Sola Strand Hotel, Axel Lunds veg 27, 4050 Sola. 
12.30 - Ankomst Skjoldastraumen.  

12.45 - Lunsj. 

13.15 - Inndeling i grupper. Det vil bli delt inn i 5 grupper som besøker 5 stasjoner:  

1. Forming/bunnklipp – saks. v/Mikal Hetland– Norsk juletreservice. 

2. Næring v/Gorden Haaland – Norsk Juletre 

3. Forming – sabling/saks v/Arne Svandal – Svandal Juletregard 

4. Skadedyr/sykdom v/Morten Winther 

5. Produktdemonstrasjon v/ Kurt Oxholm Moestrup – HD2414 

 

13.30 - Grupper starter på de ulike stasjonene. Hver gruppe vil ha 20 min på stasjonen. 

15.45 - Kaffi og Kake 

16.30 – Ferdig/Bussavgang. 

19.00 – Ankomst hotellet. 

19.45 – Start felles middag for de som ønsker. 

 

Pris fagdag m/buss: Kr 600,- 

 

Rogaland Juletre ønsker alle velkommen til en kjekk og lærerik dag sammen med oss! 

 

 

 



Priser for Norsk Juletremesse 2018. 

Overnatting på hotellet, middag 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 
 
 
Overnattende gjester har fri adgang til velværeavdelingen i Nordsjøbadet Spa 
 
 
 
 Middag torsdag    kr 395,- 
 4 retters festmiddag fredag    kr 695,- 
 
         
 
Påmelding snarest og senest 14. februar 2018. 
 
Påmelding skjer ved å klikke på denne lenken:  
 
https://no.surveymonkey.com/r/norskjuletremesse2018 

 

https://no.surveymonkey.com/r/norskjuletremesse2018


 

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 
 
Arr: Rogaland Juletre. 

mailto:gorden.haaland@norskjuletre.no

