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Forord: 

 

Bekendtgørelsen om Produktionsafgift på juletræer og Pyntegrønt blev vedtaget og trådte i 

kraft med virkning fra 1. august 2008. Den lange behandlingstid i EU har bevirket at 

bekendtgørelsen først er blevet underskrevet af ministeren medio 2008. På grund af den 

lange behandlingstid i EU kunne der først sendes information ud til producenterne medio 

2008 og det eneste bestyrelsesmøde i 2008 kunne afholdes ultimo 2008. 

 

Der er ikke sket de store ændringer ved administrationen og tildelingen af midler fra Fonden. 

Den strategi som bestyrelsen har fulgt på baggrund af et analysearbejde og efterfølgende 

prioritering er også fulgt i 2008, og det er vores indtryk at der er bred enighed om linien. 

 

Der er i denne beretning afrapporteret en række projekter, hvoraf mange indeholder 

interessante emner og ny viden. Alle afsluttede projekter kan ses på Skov- og Natursty-

relsens hjemmeside www.skovognatur.dk under skovbrug/skovens produkter. 

 

På trods af, at der er brugt store ressourcer på at få fornyet bekendtgørelsen gennem en 

langvarig sagsbehandling i EU, blev statens tilskud til ordningen fjernet under de allersidste 

forhandlinger om finansloven for 2009. Som det er meddelt tidligere, har dette medført, at 

branchen har anmodet Miljøministeren om at ophæve bekendtgørelsens bestemmelser om 

producenternes indbetaling. Der er foretaget en del sonderinger i 2009 for at undersøge 

mulighederne for finansiering fra anden side, men indtil videre er der ikke nogen afklaring 

herpå.  

 

 

 

Henrik Nissen 

Formand for bestyrelsen 
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Fondens formål:  

Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt er oprettet af miljøministeren med det 
formål at styrke indsatsen indenfor produktion og afsætning af juletræer og pyntegrønt. 
 
Fondens hovedformål er at bidrage til, at der kan produceres kvalitetsprodukter med 
anvendelse af bæredygtige produktionsprincipper. Herigennem skabes der indtjening og 
beskæftigelse for landet som helhed, ligesom det sikres, at produktionen sker på en 
miljømæssig forsvarlig måde. Herunder at støtte en fælles markedsføringsindsats, der kan 
henlede forbrugernes opmærksomhed på de nye miljøvenlige og økologiske produkter, der 
vil følge satsningen på en omstilling til en mere miljøvenlig produktion. 
 
Udover at støtte markedsføring samt forskning og forsøg, kan Produktionsafgiftsfonden for 
Juletræer og Pyntegrønt give økonomisk støtte til produktudvikling, rådgivning og 
uddannelse samt investering i miljøbeskyttende foranstaltninger, alt sammen i forbindelse 
med produktion, forarbejdning og distribution af juletræer og pyntegrønt. 
 
 
Ansøgning om støtte:  

Fonden kan yde tilskud til: 

• Forsknings- og forsøgsinstitutioner, 

• Sammenslutninger og foreninger med tilknytning til juletræs- og pyntegrøntsektoren, 

• Selvejende institutioner, fonde, private virksomheder og personer,  

• Andre juridiske personer, som Skov- og Naturstyrelsen godkender, 

 
 
Fonden kan yde tilskud til følgende aktiviteter:  

Afsætningsfremme med op til 100%: Til finansiering af fælles foranstaltninger i forbindelse 
med afsætningsfremme af juletræs- og pyntegrøntprodukter. Tilskud til afsætningsfremme, 
som gennemføres af enkelte virksomheder, eller til aktiviteter, der har til formål at fremme 
afsætningen af enkelte virksomheders produkter, kan ikke få støtte, idet resultaterne skal 
være til gavn for hele branchen. 
 
Forskning og forsøg med op til 75%: Til forskning og forsøg i forbindelse med produktion, 
forarbejdning og distribution af juletræer og pyntegrønt. 
 
Produktudvikling, rådgivning og uddannelse med op til 50%. Til produktudvikling, rådgivning 
og uddannelse i forbindelse med produktion, forarbejdning og distribution af juletræer og 
pyntegrønt. Det samlede støttebeløb pr. støttemodtager må ikke over en treårig periode 
overstige 100.000 EUR. I projekter til omstilling til miljøvenlig produktion kan tilskuddet 
udgøre op til 60%. 
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Miljøforbedring med op til 15%: Til investering i miljøbeskyttende foranstaltninger i forbin-
delse med produktion, forarbejdning og distribution af juletræer og pyntegrønt.  
 
Andet: Til kontrol af midlernes korrekte anvendelse og andre foranstaltninger indenfor jule-
træ- og pyntegrøntsektoren, som godkendes af Skov- og Naturstyrelsen. 
 
 
 
 
Betingelser for økonomisk støtte fra fonden:  

• Aktiviteterne skal være af generel interesse og af betydning for den samlede juletræs- 
og pyntegrøntsektor, 

 

• Aktiviteterne må ikke medføre forvridning af konkurrencen i andre sektorer, 
 

• Der skal ske afrapportering af resultaterne fra udviklingsarbejdet, og disse 
afrapporteringer skal gøres offentligt tilgængelige for alle interesserede parter, 

 

• Der må ikke forbeholdes intellektuelle rettigheder til resultaterne af udviklings-
aktiviteterne i form af patent, mønsterbeskyttelse m.v. 

 

• Særligt for reklamekampagner gælder, at hvis tilskudsmodtager ikke selv ønsker at 
gennemføre reklamekampagnen, skal tjenesteydelsen sendes i offentligt udbud, i 
henhold til de danske regler for det offentliges indkøb af tjenesteydelser. 

 
 

 

 

Ansøgningsskema og vejledning kan rekvireres hos: 

Sekretariatet for Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt ved henvendelse 

på tlf. 33 26 01 94. 

eller downloades på:  www.skovognatur.dk/skovbrug  
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Indbetaling til Produktionsafgiftsfonden:  

Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt har i 2008 modtaget indtægter på i alt 
kr. 5.741.724. 
 

Produktionsafgift Dansk PlanteskoleejerForening
Promilleafgiftsfonden Skov- & Naturstyrelsen
Renter Ikke forbrugte bevillinger

 

 

Produktionsafgiftsfondens indtægter 2008:  

Produktionsafgift fra producenter har bidraget med:      Kr.  2.989.237 

Dansk Planteskoleejerforeningen har givet et tilskud på:      Kr.       50.000 

Promilleafgiftsfonden har givet et tilskud på:       Kr.     500.000 

Skov- og Naturstyrelsen har givet et tilskud på:       Kr.  1.916.257 

Renteindtægt:         Kr.     175.118 

Ikke forbrugte bevillinger:        Kr.     111.112 

 
 
”Ikke forbrugte midler” er penge der tidligere er uddelt til bestemte projekter, men ikke var 
brugt helt op, da projekterne blev afsluttet. 
 
Udover det bidrag som er vist i dette diagram, yder Skov- og Naturstyrelsen et bidrag til 
administration af Produktionsafgiftsfonden på op til kr. 600.000. 
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Areal:  

Hvor mange er med? 
 
Ved Produktionsafgiftsfondens start i 1997 blev det samlede areal med nordmannsgran og 
nobilis anslået til op mod 40.000 ha. Siden Fondens start i 1997 og frem til 2005 har der 
generelt været faldende priser på juletræer. Dette har medført, at mange producenter er 
stoppet, eller har indskrænket deres areal med juletræer. Ligeledes skete der en stærk 
påvirkning på størrelsen af det samlede nordmannsgran areal gennem den nu gennemførte 
reform af landbrugsstøtten. Alene landbrugsstøttereformen har medført en indskrænkning på 
knap 2.000 ha. 
 
Arealafgiften er 125 kr. pr. ha pr. år for arealer med nordmannsgran og/eller nobilis, og den 
har været uændret siden Produktionsafgiftsfondens start i 1997. Friholdt for denne afgift er 
dog arealer med: 
 

• frø- og priklebede 
• nordmannsgrantræer ældre end 20 år 
• nobilisgrantræer ældre end 35 år 
• arealer med nordmannsgran/nobilis under 1 ha pr. ejer eller forpagter 
• en indblanding af nordmannsgran/nobilis under 50% 

 
 
 
 

Juletræs- og pyntegrøntarealer for 2008:  

Nordmannsgran     ha.  18.153 

   heraf nordmannsgran over 20 år    ha.  - 1.921 

   heraf nordmannsgran på areal med mindre end 50%  ha.       - 50 

Nobilis      ha.    8.961 

   heraf nobilis over 35 år    ha.   -1.229 

   heraf nobilis på areal med mindre end 50%    ha        - 22 

nedgravet pottegroede nordmannsgran/nobilis   ha          22 

I alt afgiftspligtige arealer      ha.  23.914 

 
 
Herudover er der arealer på ejendomme, hvor det tilplantede areal er under 1 ha.  
 
Det samlede areal for disse ejendomme kendes ikke, da Produktionsafgiftsfonden ikke har 
kontakt til ejendomme med arealer på under 1 ha. 
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Arealer med nordmannsgran og nobilis over 1 ha 

Nordmannsgran Nordannsgran over 20 år

Ngr areal på mindre end 50% Nobilis

Nobilis over 35 år Nobilis areal mindre end 50%

Pottegroede nedgravet ngr. og nob.

 

Figuren viser hvorledes de tilmeldte arealer fordeler sig til træart, aldersklasse og indblan-
ding i 2008 
 
 
 
 
 
Arealkontrol:  

Kontrol er og vil altid være ubehagelig. Både for dem, der kontrollerer og de der bliver 
kontrolleret. Af hensyn til producenter der har tilmeldt deres arealer til Produktions-
afgiftsfonden, er Produktionsafgiftsfonden forpligtet til at finde og kontrollere de producenter, 
der endnu ikke er tilmeldt. Det betyder nogle gange, at Produktionsafgiftsfonden bliver nødt 
til at ulejlige retskafne producenter med ekstra oplysninger for at kunne sortere i de data, 
Produktionsafgiftsfonden har til rådighed og på den måde finde frem til skyldnerne. 
 
Produktionsafgiftsfonden har effektive kontrolmuligheder til rådighed i dag. Dels er der 
gennem landbrugets forskellige tilskudsordninger samt diverse indberetninger muligheder for 
at krydschecke arealanvendelsen, og dels gennemfører sekretariatet og Skov- og 
Naturstyrelsen selvstændige kontroller. Det sidste sker både gennem fysisk kontrol ude i 
felten, men også gennem forskellige digitale metoder. Det betyder, at muligheden for at finde 
utilmeldte arealer er blevet meget større.  
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Kontrol med midlernes korrekte anvendelse:  

Kontrollen af fondsmidlernes korrekte anvendelse har også i 2008 været baseret på revision 
af indsendte regnskaber fra projektholdere. Herudover sker der løbende indberetning til 
Skov- og Naturstyrelsen, der er den tilsynsførende myndighed. 
 
 
Fordeling af fondsmidlerne i 2008:  

I 2008 er der givet tilsagn om økonomisk støtte til projekter for i alt kr. 4.997.160 
 
 

Afsætningsfremme Forskning og forsøg

Revision og kotrol Kontrol og øvrige udgifter
 

 
 
Afsætningsfremme     kr.    2.400.000 

Forskning og forsøg     kr.    2.597.160 

Produktudvikling     kr.                  0 

Rådgivning og uddannelse    kr.                  0 

Revision      kr.         97.500 

Kontrol      kr.           8.380 

Øvrige udgifter     kr.           1.000 

 

Ved den ny periode fra 2008 er der lagt vægt på, at forskning og forsøg tildeles flere midler. 
Der er således bevilget 51% til forskning og forsøg og 47% til afsætningsfremme af de 
indkomne midler for 2008. 
 
Der har ikke været ansøgninger til produktudvikling samt rådgivning og uddannelse. 
 
Produktionsafgiftsfonden har i de tidligere år haft som udgangspunkt et basisbudget som 
tilsiger, at 47,6% af midlerne kan anvendes til afsætningsfremme, 39,2% til forskning og 
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forsøg, 7,9% til produktudvikling, 2,6% til rådgivning og uddannelse og 2,6% til investeringer 
i miljø-forbedrende foranstaltninger. Puljerne kan overskrides med maksimalt 10%. 
 
Ved den ny periode fra 2008 er der lagt vægt på, at forskning og forsøg fik tildelt flere midler. 
Der er således bevilget 51% til forskning og forsøg og 47% til afsætningsfremme af de 
indkomne midler i 2008. 
 
Der er ikke indkommet ansøgninger til produktudvikling , rådgivning og uddannelse. 
 
 
 
 

Støttede projekter i 2008:  

 
Afsætningsfremme:  

Der er i 2008 givet tilsagn om støtte til i alt to projekter vedrørende afsætningsfremme. 
 
 

Afsætningsfremme for nordmannsgran juletræer i Tysk land og Østrig  

Projektets grundlæggende målsætning er en generel forbedring af afsætningsresultaterne 
for nordmannsgran juletræer fra Danmark. Det indebærer, at der i dag både fokuseres på 
kvaliteten af den afsatte mængde træer samt de opnåede priser. 
 
Her er det centralt med en række delmål for at arbejde hen imod den overordnede mål-
sætning. 
 
Fortsat forøgelse af forbrugernes bevidsthed omkring nordmannsgranjuletræer i almin-
delighed. 
 
Fortsat forøgelse af forbrugernes kendskab til varemærket Original Nordmann med henblik 
på etablering af positive præferencer. 
 
Motivering af grossister og detailhandlende til at udnytte aktiviteterne i nærværende program 
for at øge også deres indtjening. 
 
Give detailhandelen mulighed for at udnytte Original Nordmann som redskab til at opnå et 
generelt højere prisniveau. 
 
Formidling af information om udbud- og efterspørgselsforhold til markedets aktører, således 
at de kan tilpasse deres kapacitet efter markedets behov. 
 
Fortsættelse af den udvikling, som fra 2005 har givet en positiv pristendens. 
 
Varemærket Original Nordmann vil i kampagnearbejdet fortsat stå i en helt central position, 
hvor der både fokuseres på det brede oplysende arbejde om træarterne samt ligeledes på 
positionering af Original Nordmann som et attraktivt brand. Netop positioneringen af et 
varemærke giver detailleddet og den bagvedliggende distributionskæde den bedste 
mulighed for at bringe andre salgsparametre end prisen i spil.  
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Da netop prisen har været den helt afgørende parameter for især kæderne i den forgangne 
periode, ligger der en stor udfordring i, at udvikle detailhandlen i retning af at anvende de 
redskaber, som Original Nordmann stiller til rådighed. Det er fortsat målsætningen, at der 
skal udvikles koncepter til brug for de handlende, så de får mulighed for, at opnå en større 
frihed på det pris-sætningsmæssige område. Eller sagt med andre ord, de handlende skal 
have mulighed for at øge deres udsalgspriser til glæde for både dem selv og deres 
leverandører. 
 
På profilsiden er der fortsat arbejdet med en forstærkning af den linje, som gør Original 
Nordmann stadig mere genkendeligt. Det gælder for både distributionskæden og 
forbrugerne, at Original Nordmann skal signalisere sikkerhed for den gode kvalitet, som vi 
ved er afgørende for forbrugernes valg af juletræ. Dette gøres ved en ensartethed i 
fremtoning i både etiketter og salgsmateriale. Genkendeligheden skal være så stor som 
mulig, og derfor er det et mål, at der fortsat sidder en ensartet etiket på så mange danske 
nordmannsgraner, som overhovedet muligt. 
 
Projekt nr. 2008-0006               Bevilget støttebeløb kr.    950.000 
Projektholder: Informationszentrum Nordmanntanne GmbH, Dansk Juletræsdyrkerforening 
 
 
 
Afsætningsfremme for nobilis klippegrønt i Tyskland  2008 

Nobilis klippegrønt er den mest værdifulde klippegrøntproduktion i Danmark. Der er opsam-
let en stor viden hos danske producenter om produktion og høst. Men samtidig er nobilis 
klippegrønt et råvareprodukt/halvfabrikata, der – modsat juletræerne – skal igennem en 
forarbejdningsproces, før slutbrugeren køber færdigvaren. 
 
I forbindelse med den stadige forandring i arbejdsmarkedsstrukturerne har også høsten af 
nobilis ændret sig i en retning, som ikke længere giver producenterne indflydelse på, 
hvorledes de færdige varer sorteres og afsættes. Især omstruktureringen i retning af mere 
og mere selvklip-produktion har skubbet på denne udvikling. Denne udvikling har medført, at 
mulighederne for overblik over produktionen og muligheder for at tilpasse udbud og 
efterspørgsel, er blevet væsentlig ringere. 
 
De danske producenter har i de senere år oplevet stagnerende til faldende priser. Årsagerne 
hertil skal blandt andet søges i det ovennævnte faktum, som samtidig er under belysning i 
dette projekt.  
 
Med baggrund i det faktum, at hovedmængden af den anvendte mængde nobilis produceres 
i Danmark er det klart utilfredsstillende, at priserne således ikke kan følge med den øvrige 
omkostningsudvikling. 
 
Ovennævnte projekt, konkluderer bl.a., at det især er selvklip-metoden, som i vid udstræk-
ning har medført et pres på prisen hos producenten. På grund af den manglende indflydelse 
på afsætningsformen, har producentleddet ikke længere den samme styrke til at forhandle 
priserne for grøntet. Derfor er løsningen, at forsøge en påvirkning af distributionssystemerne 
således, at efterspørgslen hos den danske producent stimuleres i retning af en mere 
veldefineret vare, som alt andet lige vil gøre den endelige afregningspris til producenten 
bedre. 
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Det er derfor projektets hovedformål at fremme den generelle afsætning af nobilis pyntegrønt 
på det tyske marked. Herved forstås en både forøgelse af de afsatte mængder og en 
forhøjelse af de opnåede priser. 
 
Dette gøres ved at opfylde en række delmål: 
 

• Udbrede information om forbrugsmønstre og anvendelsesmetoder af klippegrønt. 
• Stimulere efterspørgslen af veldefinerede sorterede klippegrøntvarer. 
• Udvide perioden, hvor klippegrønt anvendes. 
• Gennemføre tiltag, som kan medvirke til prisforhøjelser i distributionssystemerne. 

 
Projektet bygger videre på de resultater, som allerede er opnået gennem de senere års 
kampagne for det danske klippegrønt. Der er således allerede etableret en platform, hvorfra 
aktiviteterne i indeværende projekt kan arbejde videre. Det betyder, at varemærket Nordic 
Green, som er etableret for at gøre det velsorterede danske klippegrønt identificerbart, 
yderligere sættes i centrum af arbejdet med at kommunikere budskabet om vigtigheden af 
de gode og velbetalte kvaliteter 
 

Projekt nr. 2008-0007             Bevilget støttebeløb   kr. 1.450.000 
Projektholder: Informationszentrum Nordmanntanne GmbH, Dansk Juletræsdyrkerforening 
 
 
 
Forskning og forsøg:  

Der er givet tilsagn om støtte til 7 forskningsprojekter i 2008.  

 

Ukrudtsbekæmpelse i juletræer – afprøvning af herbi cider og strategier 
2008 
 
Projektets formål er at bygge videre på de erfaringer og resultater, der er opnået i 2006 og 
2007, men især at udbygge datagrundlaget, således at der snarest kan søges off-label 
godkendelse på de mest interessante herbicider. Erfaringen fra 2007 viste, at forsøgene 
også har stor demonstrationsværdi, og ved at placere forsøgene på to lokaliteter (Sjælland 
og Jylland), er det ikke alene muligt at sammenligne under forskellige vilkår, men også at 
tiltrække et større antal producenter ved fremvisning af forsøgene. 
 
Projektet er en fortsættelse af tidligere projekter, der for relativt små budgetter har givet gode 
og lovende resultater. Da det ret udbredte middel diuron med handelsnavnet Karmex 
forsvinder fra markedet med udgangen af 2008, er det vigtigt, at producenterne får mulighed 
for at se om der er andre planteværnsmidler, som kan erstatte de midler, der udfases.  
 
Projektet er ligeledes en fortsættelse af bestræbelserne på at erstatte gamle midler med 
nyere, der er mere skånsomme overfor miljøet. 
 
Projekt nr. 2008-0001                Bevilget støttebeløb   kr.  113.232 
Projektholder: Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet. 
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Rent for 100 kr. pr. hektar 
 
Der er behov for at undersøge om de nyeste amerikanske erfaringer med sommersprøjtning 
med glyphosat kan overføres til nordmannsgran under danske forhold. Er det muligt at holde 
ukrudtet i skak med lave glyphosat doser, så der efterhånden selekteres i arter, der forbliver i 
bunden af træerne og nærmest danner en slags dækafgrøde, som også er med til at 
forhindre etablering af andet ukrudt? Hvor ofte skal der sprøjtes de første år, og med hvilken 
dosering? Endelig er det nødvendigt, at tilpasse strategien til danske forhold, hvor der blandt 
andet af kapacitetsmæssige årsager foretrækkes sprøjtning hen over toppen af træerne. I 
den forbindelse er det særdeles vigtigt, at der udføres omhyggelige studier af nord-
mannsgrans reaktion overfor sommersprøjtning med glyphosat. 
 
Glyphosat er et af de vigtigste planteværnsmidler i såvel landbrug som skovbrug. Med 
udfasning af en række gamle planteværnsmidler, er behovet for et større kendskab til brug af 
glyphosat blevet mere aktuel. Dette behov for større viden om brugen af glyphosat 
forstærkes også af, at de nyere planteværnsmidler til juletræsproduktion har en kortere 
virkningsperiode end de gamle. 
 
Projekt nr. 2008-0002                  Bevilget støttebeløb kr.  357.504 
Projektholder: Aarhus Universitet. Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet. 
 
 
 
Fra gammel kultur til ny kultur: Effekt på etableri ngssucces, nærings-
stofforsyning og plantekvalitet (SCIFT) 
 
Det er projektets overordnede vision at tilføre ny viden om den del af juletræsdyrkningen, der 
vedrører perioden fra afvikling over nyetablering til dyrkning af helt unge kulturer, herunder: 
 

• at belyse betydningen af afviklingsmetoden i en hugstmoden juletræsbevoksning for 
etableringen og udviklingen af den efterfølgende kultur. 

 

• at undersøge vekselvirkningen mellem tilplantningsmetoden (løbende 
indplantning/traditionel tilplantning) og arealforberedelsen.  

 

• at undersøge om jordbearbejdningen giver anledning til mangan problemer i 
juletræsdyrkningen. 

 

Med de for miljøet kendte negative resultater af mekanisk ukrudtsbekæmpelse i form af 
større udvaskning af næringsstoffer, har branchen længe ønsket en nærmere undersøgelse 
af næringsstofkredsløbet i forbindelse med afdrift og nyetablering. Ligeledes mangler der 
viden om de vækstmæssige påvirkninger på den nye kultur fra de mest udbredte metoder – 
knusning og rodfræsning. En gennemførelse af projektet vil give branchen beslutnings-
værktøjer til en optimering af anvendelsen af de naturligt forekommende næringsstoffer. 
Navnlig vil en udvikling af driftsmetoder, der tager hensyn til næringsstofbalancen kunne 
medføre gevinster for såvel producentens økonomi som miljøet. 
 
Projekt nr. 2008-0003                 Bevilget støttebeløb   kr. 500.000 
Projektholdere: Skov & Landskab, KU (LIFE) og Dansk Juletræsdyrkerforening. 
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Nordmannsgran frøplantager og generationsskifte i f orædlingsprogram-
met (NEOPLAGEN) 
 
Projektet vil bidrage til, at gevinsterne af mange års forskning og forædling bliver bragt det 
sidste stykke ”ud over rampen” til slutbrugerne via optimal opformering af genetisk forbedret 
frømateriale i klonfrøplantagerne. For at understøtte den danske førerposition er det samtidig 
vigtigt nu at igangsætte 2. generations forædlingen baseret på de opnåede re-sultater – 
dette generationsskifte fås mest effektivt og relativt billigt via samkøring med optimeringen af 
frøplantagerne. Både optimeringen og generationsskiftet udføres ved hjælp af DNA-
teknikker. 
 
Projektet er en fortsættelse af udviklingen i retning af at gøre branchen mere uafhængig af 
frøimporterne fra det ustabile Georgien. Allerede i 1992 begyndte forædlingen af 
nordmannsgran med det formål, at forøge udbytterne. Dette skete gennem udvælgelse af 
plustræer, og afkomsvurdering af disse træer sideløbende med, at plustræerne dannede 
grundlag for etablering af klonfrøplantager. I dag – 16 år senere – har vi mere end 30 ha 
med frøplantager, der giver frø med et merudbytte på 10-15 %. Gennemførelse af dette 
projekt vil fortsætte arbejdet, og det skønnes, at resultaterne fra projektet vil kunne anvendes 
til en optimering af udbytterne fra frøplantagerne. Samtidig vil anvendelse af de nyeste DNA 
teknikker kunne give værdifuld viden til en yderligere optimering af frøproduktionen i 
Danmark. 
 
Projekt nr. 2008-0004                  Bevilget støttebeløb   kr.  926.939 
Projektholder: Skov & Landskab, KU (LIFE) 
 
 
 
Svidningsrisiko i nordmannsgran og nobilis fra klor rige og klorfattige 
gødninger 
 
Det er projektets overordnede formål at afdække svidningsrisikoen af traditionelt anvendte 
gødninger i pyntegrøntdyrkningen, herunder: 
 

• at sammenligne svidningsrisikoen af klorfattige og klorrige gødninger 
• at undersøge vejrligets (fugtigheden i træet) betydningen for svidningsrisikoen 
• at belyse svidningsrisikoen i nobilis og nordmannsgran 
• at belyse svidningsrisikoen i unge kulturer og i ældre kulturer 
• at beskrive svidningsskaderne mere præcist 
• at dokumentere svidningsskader fotografisk. 

Med indførelsen af terrorpakken, er gødningsfirmaernes incitament til at markedsføre de 
specielle gødningstyper blevet forringet. Herigennem kan producenterne blive tvunget til at 
købe andre typer, hvor klorindholdet er væsentlig højere. Fra gamle forskningsresultater har 
vi i mange år fået anbefalet klorfrie gødninger. Dette projekt vil give os et svar på om billigere 
klorrige gødning kan anvendes uden problemer for dyrkerne. 
 
Projekt nr. 2008-0009               Bevilget støttebeløb kr.     224.828 
Projektholder: Skov & Landskab, KU (LIFE) og Dansk Juletræsdyrkerforening 
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Dansk nordmannsgran provenienser – en revurdering 
 
Vækstregulering har i de senere år vundet stor indpas i dyrkningen af nordmannsgran 
juletræer og dermed er også synet på de provenienser der anvendes, ændret. En god start 
og dermed kortere omdrift, samt slankere træer er i fokus. Dette bevirker også, at der er 
større fokus på mere vækstkraftigt materiale, og en øget interesse for danske provenienser. 
Projektet forventes, at give værdifulde oplysninger og danske proveniensers formåen, og 
ikke mindst belyse valget af proveniens, når der foretages vækstregulering.  
 
Projekt nr. 2008-0010                   Bevilget støttebeløb kr. 293.813 
Projektholder: Skov & Landskab, KU (LIFE)  
 
 
 
Abies lasiocarpa-proveniensanbefalinger og etableri ng af dansk juletræs-
frøplantage 
 
Laciocarpa er en af de træarter, som kan bidrage til en fornyelse i træartsvalget til 
juletræsproduktion. Arten har for eksempel stor succes i Norge. Hidtidige forsøg viser blandt 
andet, at de sydlige provenienser fra Arizona giver et godt udbytte, men har svingende 
nålefasthed med stor spredning. Det er derfor oplagt at udnytte de eksisterende forsøg til at 
etablere en frøplantage samt få så meget viden ud af proveniensforsøgene som muligt. 
 
Hermed sikres et solidt grundlag for anbefaling af provenienser til juletræsdyrkning – set i 
relation til udbytte, nålefasthed og modtagelighed for lus på forskellige danske lokaliteter. 
Projektet tager udgangspunkt i eksisterende proveniensforsøg, og foretager udvalg af 
enkelttræer i de bedste provenienser, og sikre en podning af disse i en frøplantage – med 
sigte på etablering af en hjemlig produktion af frø til lasiocarpa til juletræer 
 
Projekt nr. 2008-0011                   Bevilget støttebeløb kr. 180.844 
Projektholder: Skov & Landskab, KU (LIFE)  
 
 
 
Produktudvikling:  

I 2008 er der ikke fremsendt ansøgninger til denne pulje. 
 
 
Rådgivning og uddannelse:  

I 2008 er der ikke fremsendt ansøgninger til denne pulje. 
 
 
 
Afsluttede projekter i 2008:  

Rapporter fra afsluttede projekter kan rekvireres hos de institutioner eller virksomheder, der 
har gennemført projektet. Herudover kan rapporterne læses på Skov- og Naturstyrelsens 
hjemmeside – www.skovognatur.dk - under skovbrug. 
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I det følgende gives en meget kort og praksisorienteret omtale af de vigtigste resultater fra 
de enkelte projekter. 
 
 
 
Forbedring af næringsstofforsyning til nordmannsgra n på lettere jord-
typer (FANTOM) 
Forsøg med nordmannsgran på let jord viser, at nåleanalyser er et godt redskab til at 
bestemme træernes næringsstofstatus og gødningsbehov. Kvælstof er det mest betydende 
næringsstof for nålenes farve, mens kalium har størst indflydelse på vækst og antal knopper. 
Vanding har kun en begrænset påvirkning af træernes næringsstofstatus sam-menlignet 
med gødningen, og det anbefales generelt at undlade vanding. Det anbefales at kalke 
nordmannsgranjuletræer på let jord efter hver omdrift. 
 
Projektholder: Skov & Landskab, KU (LIFE), 
og Dansk Juletræsdyrkerforening              Projekt nr.   2001-0002 
 
 
 
Bekæmpelse af agerpadderok  – additiver til forbedring af MCPA’s effekt. 
Additiver til forbedring af MCPA’s effekt overfor a gerpadderokke 

Agerpadderokke er et meget besværligt ukrudt, som mange juletræsproducenter døjer med. 
Problemet er størst i agermarkskulturernes første år, hvor ukrudtet kan hæmme væksten af 
de små planter væsentligt. Der findes i dag kun få midler til bekæmpelse, og disse er ikke 
optimale. En forbedring af bekæmpelsesmulighederne og en samtidig nedsættelse af 
miljøbelastningen vil derfor være fordelagtig. 
 
Projektets formål har været at videreføre en forskning i tilsætning af additiver til MCPA. 
Denne er hidtil foregået efter opdrag fra Banedanmark, og anvendelsen har været udyrkede 
arealer. Resultaterne viser, at MCPA fortsat er det bedste bud på et bekæmpelsesmiddel til  
agerpadderok, men flere additiver kan forbedre virkning og regnfasthed.  
Projektholder: 
Århus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet               Projekt nr.      2006-0002 
 
 
 
Afsætningsfremme for nobilis i Tyskland 2006 
Der er blevet gennemført en omfattende markedsanalyse blandt detailhandelsforretninger og 
forarbejdningsindustrier i den første halvdel af kalenderåret. 
 
Der er blevet iværksat en omfattende informationsindsats mod hele det klippegrønt-
forbrugende led i distributionskæderne. Det betyder, at der er blevet arbejdet for at stimulere 
efterspørgslen med en pull-strategi i modsætning til tidligere kampagners push-strategier.  
 
Informationsarbejdet har fundet sted på tre niveauer – dels i form af direct mailing til poten-
tielle forbrugere og forarbejdere – eksempelvis blomsterforretninger og binderier, dels via en 
koordineret PR-kampagne i fagpresseudgivelser, som er de primære informationskilder for 
målgrupperne og endelig via en markant tilstedeværelse på messer og udstillinger, hvor mål 
grupperne er repræsenteret. 
 
Det har været forventningen, at der gennem projektets gennemførsel på sigt vil kunne etab-
leres et stabilt forøget marked med deraf forøget mængdemæssig efterspørgsel. Dette er 
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allerede konstateret i projektperioden, men det har været en udfordring at etablere distri-
butionskanaler helt ud til de mange små forbrugssteder. Men det er vores håb, at den lang-
sigtede indsats med afsætning af klippegrønt på sigt vil medføre en forøgelse af priserne på 
de velsorterede varer, som er grundlaget for en rentabel klippegrøntproduktion af nobilis i 
Danmark. 
 
Projektets resultater er blevet bredt formidlet. Langesømessen, udenlandske messer, artik-
ler i fagpressen samt kursus- og mødevirksomhed har været anvendt i formidlingspro-
cessen. 
 
Projektholder: 
Informationszentrum Nordmannstanne og Dansk Juletræsdyrkerforening:  Projekt        nr. 2006-0010 
 
 
 
Undersøgelse af selvbestøvning i nobilis – med anlæ g af en 1,5 gene-
rations frøplantage som case 
Projektet har undersøgt risikoen for selvbestøvning i nobilis, specielt i relation til anlæg af 
klonfrøplantager med udvalgte plustræer. For at opnå høje forædlingsgevinster er man ofte 
nødt til at bruge få udvalgte plustræer. Problemet med klonfrøplantager med få plustræer 
kan dog være, at der forekommer en høj andel af selvbestøvede individer, som igen kan give 
problemer med indavlsdepression. Projektet har fastlagt selvbestøvningsgraden for ud-
valgte plustræer ved hjælp af DNA-markører. Som case blev der brugt 11 plustræer, specielt 
udvalgt for juletræsegenskaber og som HedeDanmark har besluttet at etablere en ny klon-
frøplantage med. Projektet har således skaffet værdifuld generel viden der kan bruges i 
forædlingsprogrammet for nobilis, samtidig med, at det bidrager til at sikre kvaliteten af en ny 
forædlet frøkilde i nobilis. 
 
Projektholder: Skov & Landskab, KU (LIFE),             Projekt nr. 2006-0011 
 
 
 
Certificering af IP-juletræer efter EurepGAP 
Arbejdet med at finde en certificeringsordning for juletræer er mundet ud i en anbefaling af 
GlobalGAP. Dels er ordningen internationalt udbredt, dels er ordningen anerkendt i be-
slægtede brancher, og endeligt er ordningen med til at fremme såvel bæredygtighed som 
arbejdsmiljø i produktionen.  
 

Resultaterne fra arbejdet kan læses på: www.christmastree.dk/IP/GlobalGAP.aspx, hvor 
man også kan finde en nærmere be-skrivelse af GlobalGAP samt hjælpeskemaer til at 
komme i gang med. 
 
Projektholder: Dansk Juletræsdyrkerforening                Projekt nr. 2006-0013 
 
 
 
Biologisk bekæmpelse af almindelig ædelgranlus II 
Det var projektets formål at sikre sig viden om eventuelle, potentielle kandidater til klassisk 
biologisk bekæmpelse af almindelig ædelgranlus, som ikke allerede findes her i landet, samt 
at starte eftersøgning af de naturlige fjender, der er potentielle kandidater til biologisk 
bekæmpelse i Tyrkiet og Kaukasus. Screeningen efter naturlige fjender viste, at der i Tyrkiet, 
Georgien og Rusland var en udtalt kontrol af bladlus kolonierne fra en flueart – Leucopis sp. 
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Denne art er ikke registreret i Danmark, men har et lovende potentiale til klassisk biologisk 
bekæmpelse. Der udestår en mere præcis identifikation af fluearten og en efterfølgende 
risikovurdering inden eventuel biologisk bekæmpelse kan komme på tale. 
 
Projektholder: Skov & Landskab, KU (LIFE)                Projekt nr. 2006-0014 
 
 
 
 
Praktisk anvendelse af nåleanalyser i juletræsdyrkn ingen 
Projektet har kastet lys over tolkningen af nåleanalyser ved at præsentere normalområder 
for næringsstofferne; N, P, K, Ca, Mg, S, MN og Fe. Herved kan dyrkeren vurdere absolutte 
næringsstofmangler (under mindste kritiske værdi) og relative næringsstofmangler (forholdet 
mellem næringsstoffer). Herudover er de enkelte næringsstoffers funktion i nordmanns-
granjuletræet beskrevet i et gødningsperspektiv og der gives en samlet beskrivelse af 
synlige mangler på næringsstoffer, herunder foto af udvalgte mangelsymptomer. 
 
Resultaterne er udgivet i et kortfattet beskrivende hæfte, der blev udsendt sammen med 
Nåledrys nr. 65.  
 
Hæftet kan hentes som pdf-fil på følgende internet adresse: 
www.christmastree.dk/Publikationer/Andre_Udgivelser/Naaleanalyser.aspx, hvor man også 
kan bestille en papirudgave. 
 
Projektholder:   
Skov & Landskab, KU (LIFE) og Dansk Juletræsdyrkerforening        Projekt nr.  2006-0018 
 
 
 
 
Ukrudtsbekæmpelse i juletræer  – strategier og screening af jordherbicider 
Tidligere anlagte forsøgsfelter fra 2006 er fortsat med afprøvninger af nye herbicider og 
herbicidblandinger. Der er især fokuseret på midler, der tidligere har vist en rimelig effekt og 
på midler med jordvirkning. Resultaterne for de afprøvede midler kan opdeles som følger: 
 

• Interessante: DFF, Valdor, Absolute og Sureguard. 
• Ventepossition (flere afprøvninger nødvendige): Pendi, Command, Fenix og Pico 
• Problematiske (miljø/godkendelse): Terano og Calaris 

 
Projektholder:  
Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet                 Projekt nr. 2007-0002 
 
 
 
Fremvisning af faglige punkter på Langesømessen 200 7 
Der er efterhånden en lang tradition for, at Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og 
Pyntegrønt giver tilskud til dette arrangement hvor bidragydere til fonden kan få information 
om resultater, som fonden har bidraget til. I 2007 var messen anderledes, idet der ikke var 
en bustur, men foredrag på/ved udstillerområdet vedrørende: 
 

• Klargøring af kulturarealer 
• Vækstregulering 
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• Gederamsrust 
• Nåleanalyser og gødskning 
• Indlæg fra udenlandske forskere, som i samme uge deltog i en international forsker-

konference i Danmark 
 
Projektholder: Skov & Landskab, KU (LIFE)                Projekt nr. 2007-0013 
 
 
 
Temadage 2008 om Juletræer og Pyntegrønt 
I lighed med tidligere år afviklede Dansk Juletræsdyrkerforening, PC-Consult og Skov & 
Landskab fem temadage i februar og marts måned med fokus på dyrkning og afsætning af 
juletræer og klippegrønt. I 2008 var der en tilbagegang i deltagerantallet til 280 (små 400 i 
foregående år), som nok kan tilskrives en manglende annoncering fra Produk-
tionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt (tidligere blev programmet rundsendt sammen 
med opkrævningen) samt et mere snævert program.  
 
Program og foredrag, der findes på: 
www.Christmastree.dk→Publikationer→Foredrag→Temadage 2008. 
 
Projektholder:  
Skov & Landskab, KU (LIFE), PC-Consult og Dansk Juletræsdyrkerforening 
                   Projekt nr. 2007-0020 
 
 
 
 
 
Adresser og telefonnr. på tilskudsmodtagere:  

 
Skov & Landskab, KU (LIFE),  
Hørsholm Kongevej 11, 2970 Hørsholm       tlf. 35 33 15 00 
 
Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet 
Forskningscenter Årslev 
Kirstinebjergvej 10, 5792 Årslev        tlf. 89 99 99 10 
 
Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet 
Forskningscenter Flakkebjerg,  
Forsøgsvej 1, 4200 Slagelse         tlf. 89 99 35 00 
 
Informationszentrum Nordmanntanne GmbH 
Breitenende 1, D 214 93 Talkau, Tyskland                tlf.+49 04156820111 
 
PC – Consult,  
Borupvej 102 B, 4140 Borup         tlf. 57 52 20 05 
 
Dansk Juletræsdyrkerforening,  
Amalievej 20, 1875 Frederiksberg C        tlf. 33 24 24 55 
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  Regnskab 2008:  

 
  

Resultatopgørelse  

Indtægter 2008 2007 

Produktionsafgift   2.989.237 3.137 

Tilskud:   

  Dansk PlanteskoleejerForening 50.000 50 

  Promilleafgiftsfonden 500.000 500 

  Skov- og Naturstyrelsen 1.916.257 2.036 

Renter 175.118 232 

Ikke forbrugte bevillinger 111.112 206 

I alt 5.741.724 6.161 

Udgifter   

Tilskud til projekter   

  Afsætningsfremme 2.400.000 2.766 

  Forskning og forsøg 2.597.160 3.290 

  Rådgivning og uddannelse 0 285 

 4.997.160 6.341 

Revision  og kontrol 105.880 158 

GfK - Analyse  0 132 

Øvrige udgifter 1.000 1 

Udgifter i alt 5.104.040 6.632 

Resultat 637.684 -471 

Administrationsbidrag:   

Skov- og Naturstyrelsen 571.980 600 

I alt 571.980 600 
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Balance  

 2008 2007 

Aktiver   

Danske Bank, løbende konto 1.845.946 2.260 

Danske Bank, aftaleindlån  2.254.706 3.437 

Tilgodehavende afgifter 51.110 38 

Tilgodehavende tilskud, Skov- og Naturstyrelsen 6.032.559 4.116 

Aktiver i alt 10.184.321 9.851 

Passiver   

Egenkapital 35.365 507 

Overført resultat 637.684 -471 

 Egenkapital i alt 673.049 36 

Gæld   

Skyldige omkostninger 240.880 260 

Ikke identificerede indbetalinger 2.500 3 

Bevilgede ikke udbetalte tilskud fra 2001 0 184 

Bevilgede ikke udbetalte tilskud fra 2004 0 338 

Bevilgede ikke udbetalte tilskud fra 2005 787.706 1.447 

Bevilgede ikke udbetalte tilskud fra 2006 1.753.561 3.067 

Bevilgede ikke udbetalte tilskud fra 2007 2.981.545 4.516 

Bevilgede ikke udbetalte tilskud fra 2008 3.745.080 0 

Gæld i alt 9.511.271 9.815 

Passiver i alt 10.184.321 9.851 

   

 
Revisorpåtegning:  

Konklusion 
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Produk-
tionsafgiftsfondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af 
resultatet af Fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2008 i 
overensstemmelse med Miljøministeriets bekendtgørelse om administrationsinstruks for 
Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt af 30. juni 2008. 
 
København, den 30. maj 2009 
 
Gutfelt & Partnere a-s 
Registrerede Revisorer 
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Fondens bestyrelse:  

Gårdejer Henrik Nissen   Dansk Juletræsdyrkerforening 
Tlf. 74 61 71 32   Amalievej 20 
Formand    1875 Frederiksberg C 
 
 
Forstfuldmægtig Pernille Karlog  Skov- og Naturstyrelsen 
Næstformand   Haraldsgade 53 
Tlf. 72 54 26 03   2100 København Ø  
    
 
Skovrider Keld Velling   Dansk Juletræsdyrkerforening 
Tlf. 62 28 11 99   Amalievej 20 
    1875 Frederiksberg C 
     
 
Advokat, skovejer Peter de Neergaard  Dansk Skovforening 
Tlf. 58 54 52 58   Amalievej 20 
    1875 Frederiksberg C 
     
 
Godsejer Torben Bille Brahe  Skovdyrkerforeningerne 
Tlf. 65 97 22 02   Amalievej 20 
    1875 Frederiksberg C 
     
 
Grossist Anker Gold   De danske Pyntegrønt- og Juletræsgrossister 
Tlf. 86 54 69 44   Bakkedraget 12 
    3630 Jægerspris 
     
     
Miljø- og arbejdsmiljøkonsulent  Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 
Jesper Lund-Larsen   Specialarbejderforbundet 3 F  
Tlf. 88 92 10 12   Kampmannsgade 4 
    København V 
     
     
Erhvervspolitisk konsulent    Landbrugsrådet og Dansk Landbrug 
Karen Post    Axeltorv 3   
Tlf. 33 39 46 52   1609 København V  
      
 
Seniorforsker Hanne N. Rasmussen  Skov & Landskab, KU (LIFE) 
Tlf. 35 33 17 03   Hørsholm Kongevej 11 
    2970 Hørsholm   
    
 
Driftschef Martin Pedersen HedeDanmark a/s 
Tlf. 40 43 30 22 Klostermarken 12 

8800 Viborg 
 

Natur- og fredningsmedarbejder  Danmarks Naturfredningsforening 
Nora Skjernaa Hansen Masnedøgade 20 
Tlf. 39 17 40 69 2100 København Ø 
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Observatør: 
 
     
Planteskolechef Torben Leisgaard  Dansk Planteskoleejerforening 
Tlf. 20 22 11 04   Hvidkærvej 29  
Tlf. 66 17 17 14   5250 Odense SV  

  
  
  
 

Tilsynsførende: 
    
Kontorchef Peter Brostrøm  Skov- og Naturstyrelsen 
Tlf. 72 54 20 00   Haraldsgade 53, 

   2100 København Ø  
    

 
Forstfuldmægtig Rasmus Moss  Skov- og Naturstyrelsen 
Tlf. 72 54 20 00   Haraldsgade 53, 

   2100 København Ø  
 
 
 
 
Sekretariat: 
     
Direktør Kaj Østergaard   Dansk Juletræsdyrkerforening 
Tlf. 33 26 01 90   Amalievej 20,  
    1875 Frederiksberg C  
       
     
 
Fondsmedarbejder Anne Grethe Vejers  Dansk Juletræsdyrkerforening 
Tlf. 33 26 01 94   Amalievej 20,  
    1875 Frederiksberg C  
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Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrøn t  
cvr. nr. 20 62 97 70 
 
Redaktion: Sekretariatet for Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt ved Dansk Juletræsdyrker-

forening. 

Tryk: Handicappedes Kuverteringsbureau ApS 

Oplag 2.800  

Beretningen er udsendt til alle producenter der bidrager til Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og 

Pyntegrønt. Yderligere eksemplarer kan rekvireres ved henvendelse til sekretariatet for 

Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt, Amalievej 20, 1875 Frederiksberg C. tlf. 33 26 01 94. 

Prisen for forsen-delsesomkostninger og administration udgør kr. 50 


