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Venter trecifret
bæredygtig
juletræsvækst
Per Skarby, den største
danske producent på
sit felt, har oplever
store vækstrater ef
ter nye aftaler med
Dansk Supermarked
og hollandsk kæde
om leverancer af jule
træer efter Fair Treeskonceptet. Han venter
vækst på 200 procent
næste år - minimum.
AF JACOB LUND-LARSEN
Produktion og salg af
juletræer efter Fair
Trees-konceptet vinder stærkt
frem herhjemme. Og intet tyder på, udviklingen er stagnerende – tværtimod.
- Vi får en stigning i år på
cirka 50 procent. Og næste år
venter jeg en vækst på yderligere 200 procent – minimum.
Det er ikke mindst udsigten
til mersalg i lande som Tyskland, England og Schweiz, der
vokser.
Sådan siger Per Skarby, indehaver af PS Trading A/S i Ry.
For to år siden koblede juletræsproducenten sig på det
Fair Trees-koncept, der siden
2008 har vundet indpas i juletræsbranchen, og som i dag er
en del af et verdensomspændende koncept.
aktuelt

Udvidet aftale med
Dansk Supermarked

ind under Fair Trees-konceptet i Per Skarbys regi.
Og det er langt fra kun i udlandet, konceptet vinder indpas. Senest har man i år indgået en ny og større aftale med
Dansk Supermarked, som betyder, at man fra PS Tradings
egne stadepladser ved Føtex
og i Bilkas havecentre kan
købe et Fair Tree-juletræ.
- I år satser vi på at sælge
30.000 Fair Trees juletræer fra
vores stadepladser ved Føtex og via Bilkas havecentre.
Sidste år solgte vi 11.000. Vi
oplever altså en stigende efterspørgsel både i Danmark og
internationalt, og i år afsætter
vi 75.000 juletræer med Fair
Trees-skiltet, siger Per Skarby.
Alt i alt afsætter hans virksomhed 500.000 juletræer og
500 tons pyntegrønt i år.

Europas største
Men det er særligt Fair Treessegmentet, der vokser i virksomheden, som er Europas
største producent af Fair Trees.
Også i et land som Holland,
øges efterspørgslen. Der er således igen i år indgået aftale
med detailkæden Praxis, der

skal have leveret 22.000 Fair
Trees fra Ry her op til jul.
- Fair Trees er et godt koncept. Som producent har det
stor værdi, at vi er med til at
skabe juletræer, hvor bæredygtighed og ordentlige arbejdsforhold er en integreret
del af produktionen – fra kogleplukningen til det færdige
juletræ, siger Per Skarby.

Flere producenter
Hos Bols Forstplanteskole i
Midtjylland, der for fem år siden søsatte Fair Trees, er der
selvsagt stor tilfredshed med,
at konceptet har slået rod i
såvel Danmark som Europa.
Her forsøger man efter bedste
evne at følge med udviklingen.
- Vi har i løbet af det seneste
år indgået aftaler med nye Fair
Trees-producenter i Danmark,
Tyskland og Belgien. Dermed
håber vi at kunne dække efterspørgslen i de kommende
år, siger Marianne Bols, indehaver af Bols Forstplanteskole.
I 2014 er den forventede
efterspørgsel på 450.000 Fair
Trees-juletræer samlet set.
jll@effektivtlandbrug.dk
telefon 63 38 25 48

- Vi får en stigning i år på
cirka 50 procent. Og næste
år venter jeg en vækst på
yderligere 200 procent

Omkring 550 hektar jord er eller er på vej til - at blive lagt

PER SKARBY

V-4000
4 T. skovspil med påsat stålwire
10 mm x 50 m. Til udtrækning af
fældede træstammer. Excl. PTO.
NYT: Radiostyring til eftermontering
på alle V-4000/
Pris fra
V-6500 skovspil.
(Pris 10.500,-)

22.400,DDK excl. moms

Fransgård Maskinfabrik A/S leverer dansk kvalitet
til hele verden. Produktionen omfatter specialmaskiner til de tre hovedområder: Landbrug, skovdrift
og vejanlæg, der alle er kendetegnet ved konstant
udvikling og plads til fleksible, individuelle løsninger med hurtig levering. Fransgård har 50 medarbejdere og råder over 9000 kvm. produktionshaller.

SK-950
Skovkklo med 950 mm åbning til
læsning eller flytning af træstammer.
Leveres standard med EURO eller
SMS beslag.
Pris fra

15.000,DDK excl. moms

Tlf. 98 63 21 22 • Fax 98 63 18 65
www.fransgard.dk

Per Skarby, indehaver af PS Trading A/S i Ry (t.h.), venter store vækstrater i Fair Trees-konceptet, der
blandt andet via en fond støtter udviklingen i Georgien, hvor frøene til juletræerne hentes.

Fair Trees-konceptet
n Danske Fair Trees har som
den første juletræsproducent i
verden opnået medlemskab af
World Fair Trade Organisation
(WFTO). Fair Trade er garant for
en produktion, hvor der tages
hensyn til miljø, arbejdsforhold
og bæredygtig udvikling.
Mere end 90 procent af alle
juletræer, der sælges i Europa,
dyrkes af frø fra Ambrolauri/
Tlugi-proveniens i Georgien.
Bols Forstplanteskole tegner sig
for 25 procent af den samlede
frøproduktion til det europæiske
marked.
Som led i Fair Trade-konceptet
går 5 kroner fra hvert solgte juletræ til Fair Trees Fonden, der
støtter udviklingen i Georgien.
I år har fonden doneret lægeog tandlægehjælp via mobile
klinikker til områdets børn og
derudover uddannelseslegater
til tre unge kvinder fra Tlugi.
Kilde: Bols Forstplanteskole

Midtjyske Bols Forstplanteskole, med Marianne Bols i
spidsen, tegner sig for 25 procent af den samlede frøproduktion til det europæiske marked.

