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Sorteringsregelverk for juletre av Abies Lasiocarpa – Fjordtree – er utarbeidet av 
prosjektet «Merkevarebygging av Fjordtree» støttet av Innovasjon Norge  
Rogaland,  og eies av Norsk Juletre – rådgivning  innen juletre og pyntegrønt, 
Norsk Juletreservice AS og Ligos KS.

Alle som ønsker å delta i merkevaren Fjordtree plikter å følge dette regleverket.

Gruppen som har utarbeidet regleverket er: 
Terjer Hidle – Norsk Juletre 
Alf Vikan – Midtnorsk Juletredyrkerlag 
Pål Furuseth – Østnorsk Juletredyrkerlag 
Mikal Hetland – Norsk Juletreservice 
Uwe Rutzen – Ligos 
Tord Langmoen - Norsk Juletre 
Bjørnar Bjelland – Norsk Juletre

Regelverket vil bli revidert innen 31.03 hvert annet år, første gang i 2016.  
Revisjonen vil bli g jort av en representant fra hver av eierne, og norsk juletre har 
ansvar for å sette gruppen i gang. Endringsforslag sendes Norsk Juletre.

Norsk Juletre er første instans som kontaktes vedr. konflikter iht regelverk.

Trær vil etter denne veiledningen sorteres og inndeles i Prima og Standard og 
Uklassifisert. Trær som ikke oppnår Prima, Standard eller Uklassifisert vil være å 
anse som ikke salgbare trær.

Innledning

Sorteringsregelverk for  
juletre av Abies Lasiocarpa 
– FjordtreE
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1. Omfang 

Disse kvalitetskravene fastsetter krav til behandling, klassifisering og kvalitet av 
tre klasser av Abies Lasiocarpa i merkeordningen Fjordtree.

Abies Lasiocarpa er et naturlig smalt tre med meget god nålefasthet. Treet har en 
frisk lukt. Fargespennet er fra frisk grønn til sølvblå og blå.

 
2. Kvalitetsklasser 

Abies Lasiocarpa deles inn i fire kvalitetsklasser:

• Prima
• Standard
• Uklassifisert
• Ikke salgbare trær

Ikke salgbare trær, er trær som ikke når opp i noen av de tre kvalitetsklassene.                       

3. Høyde og grenkranser

Høyden på et salgsklart tre måles som avstanden fra snittflaten til det punkt på 
toppskuddet hvor øverste grenkrans ender når den bøyes opp langs toppskuddet.

Det sorteres etter følgende høyder i cm:

• 100 – 125 
• 125 – 150 

Juletrær  
– Behandling og klassifisering
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• 150 – 175 – min 4 greinkranser
• 175 – 225 – min 5 greinkranser
• 225 – 250  - min 6 greinkranser

Greiner fra nederste del av stammen skal fjernes i 10 – 20 cm høyde (ca 10% av treets høyde) form å gi plass til juletrefot.

4. Kvalitet og sortering av de ulike klasser

Fjordtree sorteres etter Prima, Standard og Uklassifisert. Trær som ikke når opp i noen av disse klassene defineres som ikke 
salgbare trær.

I kapittel 8 er bildeeksempler som viser Prima tre, Standard tre, Uklassifisert tre, ikke salgbare trær, uten toppskudd og 
bajonettskudd, 3 og 4 greiner i kransen og avstand i grenkransen.

5. Felling, klargjøring merking

All felling bør skje nærmest mulig omsetningstiden. For det vanlige forbrukermarkedet skal felling påbegynnes tidligst 15 
november, med mindre annet er avtalt.

Planterester, jord/søle og sagmugg på eller mellom greinene skal fjernes. Trærne merkes med etikett som viser treets art, 
kvalitetsklasse og evt. hogstdato, leverandør og råd om behandling.

For trær som skal nettes og palleteres g jelder følgende: 
Etter felling skal treet ligge minst 48 timer før netting og palletering. Ved ekstrem kulde (vær) under høsting kan dette 
avvikes etter avtale med kunde. Palleterte trær skal ikke stå mer enn en uke før utsendelse til kunde.

6. Avvik

Avvik fra sorteringsregelverk må avtales med kunde skriftlig.
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PRIMA STANDARD UKLASSIFISERT

Høyde
Symmetri Treet skal være symmetrisk Noe usymmetri tåles Må ha “Kropp”
Antall greiner  
i kransen min 4 min 3 Tåler flere kranser med 

redusert antall
Antall  
greinkranser 1 - 1,25

1,25 - 150
1,50 - 1,75 min 4 min 4
1,75 - 2,25 min 5 min 5
2,25 - 2,50 min 6 min 5

Avstand  
greinkranser

Maks 40 cm øvre gren- 
krans ved flat greinsetting 
maks 50 cm øvre grein- 
setting v oppreist greinvinkel. 
2. og 3. års årskrans fra 
toppen må ikke utg jøre mer 
enn 50% av treets totale 
lengde

Maks 50 cm - akseptabel 
øvre grenkrans ved flat 
greinsetting. maks 60 cm 
ved oppreist greinvinkel

Må se ut som et juletre

Farge Ikke fargefeil Nyanser tåles Fargefeil akseptert
Mellom- 
greiner

Jevnt oppbygget, med ut-
fyllende mellomgreiner. Noe mellomgreiner

Form

Skal framstå med et 
naturlig høyde/breddefor-
hold. Skal gi et positivt hel-
hetsinntrykk. Bredden skal 
ikke overstige 0,7 ganger  
treets høyde, og ikke smalere  
enn 0,4 ganger treets høyde. 

Både bredere og smalere 
trær aksepteres Må ha form av juletre

Topp
Topp med høyde min. der 
øvre greinkrans treffer 
toppskudd.

Må ha topp Må ha topp.  
Skjevhet aksepteres.

Stamme

Stammen skal være rett. 
Men små skjevheter skjult 
av greiner og mellomgreiner, 
ikke synlig, aksepteres

Små skjevheter aksepteres Skjevheter aksepteres

Stubbe
Skal være rett. Mellom 5 og 
15% av treets høyde, dog 
min 15 cm

Skal være rett. Opp til 15% 
av treets høyde Skal være rett

Nåle- og 
skuddsetting

Normalt utviklede nåler og  
skudd. Ikke synlig tegn til  
luse/innsektsskader, algebe-
legg. Ubetydelige frostskader,  
dyrebitt, slitasjeskader eller 
andre påførte skader.

Ubetydelige tegn på luse/
innsektsskader, algebelegg, 
frostskader, dyre skader eller 
andre påførte skader

Nålefall Ikke synlig Ubetydelig nålefall tåles fra 
stamme og utover

Noe nålefall tåles fra 
stamme og utover

7. Skjema for sortering
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Klasse:  
Prima 
 
Beskrivelse: 
Fyldig prima 
 
Forming:  
Knepet

8. Bildeeksempler

Klasse:  
Prima 
 
Beskrivelse: 
Smal prima 
 
Forming:  
Naturlig

Klasse:  
Prima 
 
Beskrivelse: 
Formet Prima 
 
Forming:  
Formet

Klasse:  
Prima 
 
Beskrivelse: 
Prima tre, litt 
åpent i toppen 
 
Forming:  
Knepet

1

3

2

4
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Klasse:  
Standard / prima 
 
Beskrivelse: 
Litt usymmetri / 
noe åpen topp 
 
Forming:  
Knepet

Klasse:  
Prima 
 
Beskrivelse: 
Smal Prima 
 
Forming:  
Knepet

Klasse:  
Prima / Standard 
 
Beskrivelse: 
Bred Prima, litt 
usymetrisk. Ned-
erste greinkrans 
smalere  enn 
kransen over. 
 
Forming:  
Knepet

Klasse:  
Standard 
 
Beskrivelse: 
Noe usymmetri /  
avstand øverste  
grenkrans 
 
Forming:  
Knepet

5

7

6

8
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Klasse:  
Standard 
 
Beskrivelse: 
Fyldig.  
Usymmetrisk. 
Ufullstendig  
toppkrans 
 
Forming:  
Formet

Klasse:  
Standard 
 
Beskrivelse: 
Fyldig. Lite defin-
erte greinkranser. 
Usymetrisk 
 
Forming:  
Formet

Klasse:  
Standard 
 
Beskrivelse: 
2 topper /  
Åpen topp 
 
Forming:  
Lite formet 
Ufullstendig

Klasse:  
Standard 
 
Beskrivelse: 
Smal type / 
Åpen topp 
 
Forming:  
Knepet

9 10

12
11
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Klasse:  
Standard 
 
Beskrivelse: 
Åpen / Øverste  
grenkrans 3 
 
Forming:  
Manglende 
forming

Klasse:  
Standard 
 
Beskrivelse: 
Eksport.  
Tett formet / 
Usymmetri 

Forming:  
Formet

Klasse:  
Standard 
 
Beskrivelse: 
Åpen topp 
 
Forming:  
Mislykket forming 
Usymetrisk

Klasse:  
Standard 
 
Beskrivelse: 
Usymmetri ned-
erste greinkrans 
- mangler grein i 
kransen. 
 
Forming:  
Knepet

13

15

14

16
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Klasse:  
Standard / 
Uklassifisert 
 
Beskrivelse: 
Smal type 
 
Forming:  
Ufullstendig / 
usymetrisk 
forming

Klasse:  
Standard 
 
Beskrivelse: 
Åpen type/Lite  
mellomgreiner/ 
Dårlig farge 
 
Forming:  
Ikke formet /  
ufullstendig 
formet

Klasse:  
Standard 
 
Beskrivelse: 
Åpen type /
usymmetri  
(Tvilstilfelle) 
 
Forming:  
Ufullstendig /  
manglende 
forming / 
usymmetrisk

Klasse:  
Uklassifisert 
 
Beskrivelse: 
Øverste gren-
krans 3 / Åpen 
topp / Skjørt / 
Feil klipt 
 
Forming:  
Ufullstendig / 
manglende 
forming

18

20
19

17
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Klasse:  
Ikke salgsklasse 
 
Beskrivelse: 
Åpen /  
Usymmetrisk /  
Stammefeil /
Toppkrans

Klasse:  
Uklassifisert 
 
Beskrivelse: 
Klump nede / 
Åpen topp 
 
Forming:  
Formet

Klasse:  
Uklassifisert 
 
Beskrivelse: 
Skjev stamme /  
usymmetri 
nederst / avstand 
øverste gren- 
krans (Std?) 
 
Forming:  
Formet

Klasse:  
Ikke salgsklasse 
 
Beskrivelse: 
Usymmetrisk 
 
Forming:  
Manglende 
forming

21

23

22

24



14

Klasse:  
Uklassifisert 
 
Beskrivelse: 
Bajonettskudd. 
Kan aksepteres  
i eksport B

Beskrivelse: 
Avstand mellom 
de to øverste 
grenkransene 
skal ikke over-
stige 40 cm på 
et prima tre.

Klasse:  
Uklassifisert 
 
Beskrivelse: 
Tre uten 
toppskudd

Beskrivelse: 
Korrekt av- 
pussing av fot

26

28

27

25
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Beskrivelse: 
Fire greiner i 
kransen

Beskrivelse: 
Tre greiner i 
kransen

29 30
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