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F o r o r d 

 

 

 

Aktiviteterne har i 2005 været en fortsættelse af den linie bestyrelsen har lagt i de tidligere 

år. Bestyrelsen har således i stigende grad anvendt ekspertgrupper til at vurdere behovet 

for udvikling indenfor de forskellige indsatsområder navnlig på det dyrkningsmæssige 

område. En gruppe af kompetente personer har udarbejdet et oplæg til prioritering af 

forskningen, og efter en drøftelse i bestyrelsen er oplægget med få justeringer godkendt af 

bestyrelsen. Denne prioritering anvender bestyrelsen ved behandling af de mange 

ansøgninger. Der har været rigelige mængder af ansøgninger, og skulle alle ansøgninger 

imødekommes kunne vi have brugt midlerne flere gange.  

 

Med udgangen af 2005 har Produktionsafgiftfonden for Juletræer og Pyntegrønt bestået i 

fem år i første runde og tre år i anden runde. Ifølge bekendtgørelsen for PAF – som 

fonden kaldes i daglig tale – udløber grundlaget for fonden automatisk pr. 31.december 

2007. 

 

I løbet af 2006 skal branchen drøfte en videreførelse af PAF og dette sker blandt andet 

gennem drøftelser med Skov og Naturstyrelsen, der er den offentlige myndighed 

hvorunder fonden sorterer. 

 

 

Henrik Nissen 

Formand for bestyrelsen 
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Fondens formål 

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 foranstaltning, 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%. 

 

Miljøforbedring med op til 15%: Til investering i miljøbeskyttende foranstaltninger i 
forbindelse med produktion, forarbejdning og distribution af juletræer og pyntegrønt.  

 

Andet: Til kontrol af midlernes korrekte anvendelse og andre foranstaltninger indenfor 
juletræs- og pyntegrøntsektoren, som godkendes af Skov- og Naturstyrelsen. 
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Krav der skal opfyldes som betingelse for økonomisk  støtte fra fonden 

 

Aktiviteterne skal være af generel interesse og betydning for den samlede 

juletræs- og pyntegrøntsektor, 

 

Aktiviteterne må ikke medføre forvridning af konkurrencen i andre sektorer, 

 

Der skal ske afrapportering af resultaterne af udviklingsarbejdet, og disse afrapporteringer 

skal gøres offentligt tilgængelige for alle interesserede parter, 

 

Der må ikke forbeholdes intellektuelle rettigheder til resultaterne af udviklingsaktiviteterne i 

form af patent, mønsterbeskyttelse m.v. 

 

Særligt for reklamekampagne 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 Fondens sekretariat ved henvendelse 

på tlf. 33 26 01 94. 
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Indbetaling til fonden 

 

Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt har i 2005 haft indtægter på i alt  
kr. 6.986.249 
 

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

 
 

Fondens indtægter 2005 

 

Produktionsafgift ved producenter har bidraget med:   Kr.  3.341.374 

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.  2.220.692 

Renteindtægt:     Kr.     130.348 

Ikke forbrugte bevillinger:     Kr.     743.835 

 

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

Hvor mange er med?. 
 
Ved fondens start i 1997 blev det samlede areal med nordmannsgran og nobilis anslået til 
op mod 40.000 ha. Imidlertid har der næsten siden Fondens start i 1997 været faldende 
priser på juletræer. Dette har medført, at mange producenter er stoppet, eller har 
indskrænket deres areal med juletræer. Ligeledes sker 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 
2000 ha. 
 
Arealafgiften er på kr. 125kr. pr. ha pr. år. Friholdt for denne afgift er dog arealer med: 

• frø- og priklebede 
• træer ældre end 40 år 
• under 1 ha pr. ejer eller forpagter 
• en indblanding af nordmannsgran eller nobilis under 20% 

 
Arealer med Nordmannsgran og Nobilis over 1 ha. 

Nordmannsgran over 40 Nordmannsgran

Ngr areal på mindre end 20% Nobilis over 40 år

Nobilis Nobilis areal mindre end 20%

Figuren viser hvorledes de tilmeldte arealer fordeler sig i 2005. 
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Juletræs- og pyntegrøntarealer for 2005 

Nordmannsgran       Ha  18.797 

Heraf Nordmannsgran over 40 år      Ha      -815 

Heraf Nordmannsgran på areal mindre end 20%     Ha       - 66 

Nobilis        Ha    9.032 

Heraf Nobilis over 40 år       Ha      -774 

Heraf Nobilis på areal mindre end 20%       Ha        -24 

I alt afgiftspligtige arealer         Ha  26.150 

 

 

Herudover er der arealer på ejendomme hvor det tilplantede areal er under 1 ha. i 
2005. 

• 485 ha tilplantet med Nordmannsgran 

• 236 ha tilplantet med Nobilis  

 

 

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 
Produktionsafgiftsfonden, er fonden forpligtet til at finde og kontrollere de producenter, der 
endnu ikke er tilmeldt. Det betyder nogle gange, at fonden bliver nødt til at ulejlige 
retskafne producenter med ekstra oplysninger for at kunne sortere i de data, fonden har til 
rådighed og på den måde finde frem til synderne. 

 
Fonden 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. Dette sidste sker både gennem fysik kontrol ude i felten, men 
også gennem forskellige digitale metoder. Det betyder, at muligheden for at finde 
utilmeldte arealer er blevet meget større.  
 
 
 
Kontrol med midlernes korrekte anvendelse 

Kontrollen af fondsmidlernes korrekte anvendelse har også i 2005 været baseret på 
revision af indsendte regnskaber fra projektholdere. Herudover sker der løbende 
indberetning til Skov- og Naturstyrelsen, der er den tilsynsførende myndighed. 
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Fordeling af fondsmidlerne i 2005 

Hvad har fonden støttet økonomisk i 2005. 
 
 
 
I 2005 er der givet tilsagn om økonomisk støtte til projekter for i alt kr. 6.716.930 
 

Afsætningsfremme Forskning og forsøg
Produktudvikling Rådgivning og uddannelse
Revision Øvrige udgifter

 

 

 

Afsætningsfremme     2.851.500 

Forskning og forsøg     3.260.347 

Produktudvikling        348.015 

Rådgivning og uddannelse        257.068 

Revision og kontrol        116.228 

Øvrige udgifter          20.682 

 

Fonden har som udgangspunkt et basisbudget som siger, at 47,6% af midlerne kan 
anvendes til afsætningsfremme, 39,2% til forskning og forsøg, 7,9% til produktudvikling, 
2,6% til rådgivning og uddannelse og 2,6% til investeringer i miljøforbedrende 
foranstaltninger. Puljerne kan overskrides med maksimalt 10%. 
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Støttede projekter i 2005 
 
Afsætningsfremme: 
Der er i 2005 givet tilsagn om støtte til i alt 3 projekter vedrørende afsætningsfremme. 
 

Afsætningsfremme for nordmannsgran juletræer i Tysk land og 
Østrig. 
 
Projektets generelle målsætning er at fremme afsætningen af nordmannsgran juletræer på 
bekostning af andre træarter. Samtidig er det målsætningen, at de træer, der  eksporteres 
fra Danmark vil kunne opnå betragtelige højere priser således, at produktion af 
nordmannsgran juletræer atter bliver en rentabel forretning. 
 
Projektet er en fortsættelse af tidligere projekter. Den markedsmæssige effekt af de 
tidligere projekter har været meget stor, og de gennemførte projekter har således bidraget 
positivt. I forhold til tidligere er der nye elementer, og navnlig den større satsning på 
direkte påvirkning af beslutningstagere i detailhandelen, ser positiv ud. Herigennem kan 
ske en påvirkning af kvalitetsopfattelse hos beslutningstagerne.  
 
Projekt nr. 2005-0004:             Bevilget støttebeløb kr. 2.508.000 
Projektholder: Koop und Hagenkötter og Dansk Juletræsdyrkerforening. 
 
 
Generel markedsundersøgelse af det svenske marked f or juletræer. 
 
Hovedformålet med projektet er at øge andelen af dansk producerede nordmannsgran 
juletræer på det svenske juletræsmarked. 
 
I projektet arbejdes der med, 

- at beskrive distributionssystemer og afsætningskanaler på det svenske marked 
     for  juletræer med særlig fokus på nordmannsgran. 

 
- at beskrive træartsfordelinger og herunder svensk egenproduktion af 

Nordmannsgran og importsituationen i øvrigt. 
 

- at skabe et generelt billede af prisstrukturer på det svenske marked. 
 
Projekt nr. 2005-0018:               Bevilget støttebeløb kr.  169.000 
Projektholder: Dansk Juletræsdyrkerforening. 
 
 
Nobilis: Udbud, distributionsmateriale og prisdanne lse. 
 
Projektet formål er at:  

- undersøge udbuddet af nobilis klippegrønt i Danmark. 
 
- afdække distributionskanalerne for dansk nobilis klippegrønt. 
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- undersøge produktionsomkostningerne med henblik på at fremskaffe data til 

           kalkulation af priser hos producenterne. 
 
     -    undersøge hvilke faktorer der påvirker prisdannelsen på såvel råvare som 
          færdigvare. 
 
Projektet er en direkte opfordring fra nobilisproducenter, der i høj grad mangler tiltag på 
området. Producenternes priser på nobilis har igennem de sidste tre år været faldende, og 
Dansk Juletræsdyrkerforening er derfor opfordret til at undersøge de elementer, som 
indgår i dette projekt.  
 
Projekt nr. 2005-0019               Bevilget støttebeløb  kr. 174.500 
Projektholder: Dansk Juletræsdyrkerforening. 

 
 
 
Forskning og forsøg. 
 
Der er givet tilsagn om støtte til 10 forskningsprojekter i 2005.  
 
 
Afprøvning/udvikling af rationelt klippeudstyr til klipning af grønt i 3 
– 10m’s højde (Fase 1) 
 
Det er projektets formål at afprøve/tilpasse forskellige typer af kranmonterede 
hegnsklippere (Bjælkeklippere og rundsavsaggregater) til nedklipning af grønt. (Fase I) 
 
Dette gøres ved at videreudvikle et klippeaggregat og en metode for nedklipning af grønt 
med kranmonterede aggregater og undersøge metodens indflydelse på de klippede træers 
fremtidige produktion. 
 
Projekt nr. 2005-0006              Bevilget støttebeløb   kr. 145.135 
Projektholder: Skov og Landskab, KVL 
 
 
Nobilis plustræer – udvalg af de bedste til frøprod uktion. 
 
Projektets formål er at udnytte eksisterende data til en forbedring af de genetiske 
avlsværdier i anlagte frøplantager. Ved at gennemregne det meget store datagrundlag fra 
afkomsvurderingerne, vil det være muligt at skabe et endnu bedre grundlag for genetiske 
tyndinger af frøplantagerne. Det vil herunder være muligt at undersøge, om det i de 
enkelte frøplantager er muligt at udvælge materiale der mere selektivt vil kunne give 
gevinster på f.eks. juletræsudbytte eller gevinster ved en særlig klippesortering i grønt. 
 
Projekt nr.  2005-0008              Bevilget støttebeløb kr.  331.911 
Projektholder: Skov & Landskab, KVL. 
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Optimal ernæring og mangelsygdomme i nordmannsgran.  
 
Projektet formål er at kortlægge næringsstoffernes cyklus i nordmannsgran igennem 
vækstsæsonen. Og dermed kunne identificere og afhjælpe ernæringssygdomme, der 
formodes at være årsagen til mange af de misfarvninger, blandt. andet ”rødspidssyndrom” 
(CSNN). 
 
Misfarvede nåle i nordmannsgran er et problem, som meget få producenter kan sige sig 
helt fri for.  
 
Når træernes cyklus og behov for næringsstoffer i forbindelse med knopbrydning, 
strækning, sommerrodvækst og afmodning bliver kendt, er det muligt ikke alene at undgå 
mangelsygdomme, men også at optimere gødningsstrategien sæsonen igennem og 
herved undgå både ernæringssygdomme og visse fysiogene sygdomme. En bedre styring 
af gødningen vil desuden betyde en mindre belastning af miljøet. 

 
Det forventes, at forklaringen på en del af de misfarvede nåle kan findes i ernæringen og 
at ernæringsstatus i nordmannsgran fastlægges i forhold til sæsonen, således at 
producenterne med 2-3 nåleanalyser på en sæson kan gøde træerne optimalt og at 
dosering og tidspunkt for sprøjtning med calcium til forebyggelse af ”rødspidssyndromet” 
(CSNN) om sommeren fastlægges. 

 
Projekt nr. 2005-0014:             Bevilget støttebeløb   kr. 499.223 
Projektholder: PC-Consult og Brenntag Nordic Agro. 
 
 
Gødskning i nobilis : Optimal produktion og kvalite t under 
hensyntagen til jordbund og miljø. 
 
Det er målet at undersøge sammenhængen mellem gødskning og produktion i en hel 
omdrift i nobilis – fra kulturfasen til den senproduktive fase. 
 
Projektet forventes at ville resultere i en række anbefalinger, der dels skal sikre en 
forbedret overlevelse og hurtig kulturstart for nyplantninger og dels sikre 
gødningsmetodernes tilstrækkelighed i relation til optimale klippeudbytter og klippekvalitet i 
højproduktive bevoksninger. 
 
For at tilføre praksis hurtige resultater, er projektet flerstrenget, og dækker de overordnede 
faser i en nobilis omdrift. Undersøgelser finder således sted dels i nye kulturer, dels i 
højproduktive ca. 15-årige kulturer (stangsaks) og endelig. i senproduktive ca. 30-årige 
bevoksninger (lift klipning).  
På længere sigt vil de nyanlagte kulturer vokse ind i nye faser af omdriften, hvilket giver en 
mulighed for at følge disse bevoksninger gennem flere faser af en omdrift. Afhængigt af 
hvilke problemer der er mest relevant for den pågældende aldersklasse vil det være 
forskellige problemstillinger der fokuseres på. 
 
Projekt nr. 2005-0016                 Bevilget støttebeløbe   959.925 
Projektholder: Skov og Landskab, KVL.  
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Biologisk bekæmpelse af almindelig ædelgranlus. 
 
Det er projektets formål: 
 
- at sammenstille al viden – såvel publiceret som upubliceret – om forekomst af  
  naturlige fjender hos almindelige ædelgranlus med henblik: 
 
- at give en vurdering af mulighederne for at anvende klassisk biologisk bekæmpelse 
  til håndtering af problemerne med alm. ædelgranlus i Danmark. 
 
Projektet et litteraturstudie af tidligere projekter, hvor blandt andet lusenes naturlige fjender 
er analyseret. Problemet med at anvende klassisk biologisk bekæmpelse for lus i 
nordmannsgran er, at sikre en tilpas hurtig populationsudvikling hos nyttedyrene, således 
at lusene kan bekæmpes inden de laver skade. 
 
Projekt nr. 2005-0022:                   Bevilget støtte kr.    kr. 56.952 
Projektholder: Skov og Landskab, KVL.  
 
 
Miljøvenlig bekæmpelse af alm. ædelgranlus  
 
Det er projektets formål systematisk at registrere effekten på dødeligheden hos 
ædelgranlusene af en række alternative midler med potentiale indenfor såvel konventionel, 
IP som økologisk produktion af juletræer og pyntegrønt. Det vil endvidere være formålet at 
analysere erfaringer med anvendelse af behovbestemt bekæmpelse af alm. ædelgranlus 
 
Det er vigtigt at branchen undersøger mere miljøvenlige alternativer til de kendte 
planteværnsmidler mod insekter. Projektet bygger videre på tidligere afprøvninger, men 
indeholder nye midler.  
 
Projekt nr. 2005-0023:          Bevilget støtte  253.020 
Projektholder: Skov og Landskab, KVL.  
 
 
Flerårig lagring af frø fra nordmannsgran  
 
Det er projektets formål at udvikle lagringsmetoder der sidestiller nt frø med op til 5-8 år 
gammelt lagret frø og dermed kunne give branchen som helhed en større 
forsyningssikkerhed. 
 
Projektets primære målgruppe er frøhandlere og planteskoler. Producenter vil kunne få 
værdifulde informationer, idet projektet lægger vægt på at se på vækstmæssige 
langtidseffekt af de forskellige frøbehandlinger. Ligeledes vil projektet – såfremt der kan 
opnås positive landvindinger for frøhandlere og planteskoler – give producenterne en støre 
sikkerhed for kontinuerlig planteforsyning, samt måske et bedre plantemateriale.  
 
Projekt nr. 2005-0025                Bevilget støttebeløb kr. 381.100 
Projektholder: Danmarks Jordbrugsforskning. 



   14

Ambrolauri provenienser – forskelle mellem høstår o g høstområder. 
 
Projektet har til formål: 
At foretage endelig opgørelse og efterfølgende rapportering af det forsøg, som Abies Frø 
har været initiativtager til. 
 
At vurdere variationen indenfor de mest anvendte høstområder i Georgien: Ambrolauri og 
Borjomi – med fokus på variation som følge af højde over havet, og år – til – år forskelle. 
 
At belyse forskelle i nogle centrale egenskaber som udspringtidspunkt, højdevækst, 
juletræskvalitet og træets bredde. 
 
At vurdere og sammenholde nogle andre Georgiske/danske proveniensers formåen med 
Ambrolauri/Borjomi. 
 
At give praksisnære anbefalinger af frøkildernes egnethed og resultaternes betydning for 
praksis i forbindelse med frøhøsten. 
 
At sammenholde resultaterne med erfaringer fra andre træarter mht. højdelag og 
årsvariation. 
 
Den genetiske variation mellem provenienserne kan sammenholdes med effekten af, hvor 
planten er produceret, udplantningsalder og voksestedet. Dette kan medvirke til at 
kvantificere den store variation, der ofte ses i Ambrolauri dyrket på forskellige lokaliteter – 
er denne genetisk eller bestemt af voksestedet, eller måske begge dele. 
Denne øgede viden om fordelingen mellem genetik og voksestedets indflydelse vil være 
værdifuld i det videre arbejde med at optimere såvel proveniensvalg som de mere tekniske 
produktionstiltag, fx plantetype. 
 
Den meget debat i branchen om, at Ambrolauri provenienserne ikke er som i gamle dage 
vil kunne be- eller afkræftes. 
 
Projekt nr. 2005-0027:               Bevilget støttebeløb  kr. 218.235 
Projektholder: Skov & Landskab, KVL. 
 
 
Bioteknologi som en integreret del af forskning og udvikling af 
pyntegrønt i Danmark – en analyse af muligheder og 
begrænsninger. 
 
Projektet har til formål, 
 
At afdække mulighederne for hvordan bioteknologi kan finde anvendelse i produktionen  af 
pyntegrønt – herunder i den understøttende forskning. 
 
Projektet vil: 
 

• Opstille et visionært, men realistisk overblik over muligheder. 
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• Invitere til en dialog med erhvervet, hvor mulighederne præsenteres og diskuteres, 

og på baggrund heraf udarbejde en strategi for bioteknologisk satsninger indenfor 
pyntegrønt. 

 
• En vurdering af finansieringskilder. 

 
Projektet er en analyse og et udredningsarbejde, åbner finansieringskilder til fremtidig 
forskning på området.  
 
Projekt nr. 2005-0028:               Bevilget støttebeløb  kr.  121.821 
Projektholder: Skov og Landskab, KVL 
 
 
Afprøvning af svampemidler til forebyggelse af ædel gran-gederamsrust 
på nordmannsgran – et forprojekt. 
 

• Det er pilotprojektets overordnede mål: 
 

• At afprøve en række svampemidlers effektivitet over for ædelgran-gederamsrust. 
 

• At undersøge om midlerne giver risiko for svidning af nålene. 
 

• At teste om betingelserne for varsling holder stik. 
 
Det er en overordnet hypotese for projektet, at anvendelse af svampemidler i 
juletræskulturer vil kunne forebygge problemer med ædelgrangederamsrust og heraf 
følgende nålefald. 
Det forventes, at der er risiko for svidningsskader, idet fungiciderne skal påføres de helt 
unge og bløde nåle. Projektet skal teste, om det rigtige valg af svampemidler og 
udbringningsmetode kan eliminere skaderne på kultur træerne mest muligt. 
 
Hidtil har anbefalingen vedrørende angreb af gederamsrust været, at man bør bekæmpe 
ukrudtplanten gederams. Dette kan gøres ved slåning om sommeren og behandling af 
genvæksten i september med round up. Men denne fremgangsmåde nås ikke altid af 
producenterne, og der efterlyses i år med stærke angreb et svampemiddel til bekæmpelse. 
Som projektet beskriver, er det imidlertid for sent at bekæmpe angreb, når skaderne kan 
erkendes. Projektet efterprøver en hypotese om klimatiske betingelser for angreb. 
 
Projektet søger at udvikle et varslingssystem og en behovsafhængig anvisning på  
bekæmpelse.  
 
Projekt nr. 2005-0031:             Bevilget støttebeløb  kr.  240.586 
Projektholder: Skov og Landskab, KVL,  PC-Consult 
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Produktudvikling 
 
Der er givet tilskud til 3 projekter under produktudvikling. 
 
 
I P Konceptudvikling 
 
Projektets langsigtede mål er at udvikle og implementere en bæredygtig produktionsform, 
hvor begrebet ”bæredygtig” dækker over såvel en miljømæssig, en økonomisk som en 
social bæredygtighed. 
 
Forventningen er, at det i løbet af en årrække vil være muligt at opnå en udvikling, som det 
er set indenfor frugtavlen med reduktion i brugen af hjælpestoffer, og hvor den integrerede 
produktionsform udvikler sig til at blive den gængse måde at producere på. Det 
forudsætter dog dels, at processen bliver sat i gang (katalyseret) og dels, at der er et 
fagligt og økonomisk incitament til at blive IP-juletræsproducent. 
 
Projektet er delt i to, hvor den ene del består af demonstrationsarealer og den anden del 
er udvikling af en IP dyrkningsmanual 
 
Erfaringen fra implementeringen af IP indenfor frugtavl er, at fremvisning af 
demonstrationsarealer, hvor dyrkningsprincipperne er anvendt, har en positiv indflydelse 
på motivationen for at gå i gang med arbejdet lokalt. Samtidig er sådanne forsøgsarealer 
nødvendige for at øge og udbygge den viden, der er nødvendig for at gøre produktionen 
endnu mere bæredygtig, end den er i dag. 
 
Indenfor frugtavl har den faglige udvikling gennem de seneste 15 år – i kraft af den 
integrerede produktion – været så markant, at stort set hele branchen i dag producerer  
efter IP-principperne. Produktionen er herved nået op på et væsentligt højere  
miljømæssigt stade, og man har oplevet, at det over tid har været muligt at reducere 
forbruget af hjælpestoffer ganske betragteligt. Samtidig har processen haft den 
holdningsmæssige effekt, at der er blevet opbygget en faglig stolthed i branchen 
 
Efterspørgslen efter et certificeret juletræ er ikke stor i øjeblikket, men der er blandt kæde 
kunderne en stigende interesse for certificerede produkter, eller produkter, hvor 
producenten i stigende omfang bliver anmodet om at dokumentere de anvendte 
produktionsmetoder.  
 
Projekt nr. 2005-0001:               Bevilget støttebeløb  kr. 268.920 
Projektholder: Dansk Juletræsdyrkerforening  
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Vækstregulering af topskud i nordmannsgran – forsøg  med 
bredsprøjtning med Pomoxon.  
 
Projektets formål er gennem et videnskabeligt forsøg at afprøve udbringning af 
vækstreguleringsmidlet Pomoxon ved bredsprøjtning over kulturtræerne gennem vækst-
perioden. 
 
Formålet er desuden at afhjælpe de arbejdsmiljømæssige problemer ved de kendte 
udbringningsmetoder, samt at forenkle og rationalisere arbejdsgangen ved 
vækstregulering. 
 
Der anlægges videnskabeligt anlagt forsøg for at undersøge den væksthæmmende effekt 
på top- og sideskud ved bredsprøjtning i forhold til de kendte metoder. 
 
Projekt nr. 2005-0009:            Bevilget støttebeløb       kr. 55.895 
Projektholder: Skov og Landskab, KVL, Dansk Juletræsdyrkerforening 
 
 
Praktisk afprøvning af mini sulfunylurea i Nordmann sgran kulturer. 
 
Projektets formål er at afprøve virkningen på ukrudt af nye midler og forskellige blandinger 
af disse under praksisnære forhold. Dette skal foregå ved at anlægge afprøvnings 
parceller forskellige  steder i landet, henholdsvis på Sjælland, Fyn og i Jylland. 
Behandlingerne skal foretages under samme betingelser og forhold, så det bliver muligt at 
sammenligne resultaterne. 
 
Formålet er endvidere, at undersøge kultur træernes tålsomhed overfor midlerne ved 
udbringning både før udspring og i udspringsperioden. 
 
Mange af de eksisterende planteværnsmidler er under revurdering og eventuel udfasning. 
Disse kan muligvis erstattes af nye mindre miljøskadelige planteværnsmidler. Det vil 
fremme kendskabet til og udbredelsen af de nye midler, såfremt praktikere kan få 
demonstreret effekten af midlerne.  
 
Projekt nr. 2005-0010:                                                         Bevilget støttebeløb kr. 23.200 
Projektholder: Dansk Juletræsdyrkerforening. 
 
 
Rådgivning og uddannelse. 
 
Produktionsafgiftsfonden har givet tilskud til 3 pr ojekter: 
 
 
Fremvisning af faglige punkter på Langesø-messen i 2005. 
 
På Langesø har der nu i 10 år været afholdt en årlig messe for pyntegrønt. 
Langesømessen har udviklet sig til et slagkraftigt vindue for hele den danske 
pyntegrøntbranche. Formålet med messen er dels at vise, hvad der findes af teknisk 
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udstyr til branchen, dels at gøre opmærksom på branchens forskellige problemstillinger 
gennem især mundtlige indslag af faglig karakter. Disse indslag dækker hele spektret fra 
produktion, over høst og distribution til afsætning.  
 
Projektet er en bustur med fremvisning af faglige punkter på messen. 
 
Deltagere på busturen får mulighed for at få belyst centrale dyrkningsproblemer og 
løsningsforslag hertil. Emnerne vil omhandle nyeste resultater for klippemetoder i nobilis, 
top/sideregulering af nordmannsgran, gødskning, skadedyr og renholdelse samt resultater 
vedrørende lagring af nordmannsgran juletræer på rod. 
 
Projekt nr. 2005-0020                 Bevilget støttebeløb  kr.  82.068 
Projektholder: Skov og Landskab, KVL.  
 
 
 
Temadage om juletræer og klippegrønt - 2006. 
 
Formålet med temadagene er at formidle aktuel viden og seneste nyt fra forskning og 
udvikling til producenter, aftagere og handlende af juletræer og klippegrønt. 
 
Temadagene formidler resultater som producenterne har været med til at støtte gennem 
deres bidrag til Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt. Formidlingen vil 
dække et bredt spektrum af faglige emner med relevans for erhvervet. Temadagene er for 
alle juletræs- og klippegrøntproducenter, store såvel som små og nye såvel som erfarne 
kan få et fagligt udbytte ved at deltage. 
 
Der er planlagt 5 temadage i 2006 fordelt over hele landet. 
 
Temadagene i 2006 forventes at omfatte indlæg om: 
 
Status for aktuelle bekæmpelsesmidler. 
Markedsanalyser og forventninger til 2006. 
Demonstrationsprojekt med nye midler. 
Formregulering ved bredsprøjtning med Pomoxon. 
Mekaniseret kegleklipning. 
Vinterfrost og proveniensvalget. 
Sensommerplantning af nordmannsgran. 
 
Projekt nr. 2005-0029 og 
Projekt nr. 2005-0030                            Bevilget støttebeløb  kr. 175.000 
 
Projektholder: Skov og Landskab, KVL, Dansk Juletræsdyrkerforening og PC-Consult. 
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Afsluttede projekter i 2005.  
 
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.sns.dk - under tilskudsordninger.  
 
I det følgende gives en meget kort og praksisorienteret omtale af de vigtigste resultater fra 
de enkelte projekter. 
 
 
Vækstmodel for nordmannsgran juletræer – Biomasse o g optagelse af 
næringsstoffer:   
 
Projektet er afrapporteret gennem rapport nr. 22 i Pyntegrøntserien. Projektet har givet 
værdifuld viden til praktikeren vedrørende gødskning af nordmannsgran. Det er således 
dokumenteret, at man tidligere har gødet rigeligt i starten og mellemfasen af en 
juletræsomdrift, og nok for lidt i høstperioden, hvor træerne har stort behov for 
næringsstoffer, og derfor optager meget. Projektet anbefaler derfor, at man punktgødsker 
træerne indtil 4. vækstår, og først herefter anvender bredgødskning med 75 kg N. På 
sandede jorder er der behov for større mængder gødning. Rapporten indeholder en mere 
detaljeret anbefaling. 
 
Et andet meget vigtigt resultat er, at det nu er dokumenteret, at store mængder af den 
tilførte gødskning optages af træerne, og udvaskningen kan således nedsættes gennem 
projektets anbefalinger til praksis. Projektresultaterne er ligeledes anvendt i forbindelse 
med fastsættelse af gødningsnormerne, som er blevet mere nuancerede. Med projektet 
kan en del af den kritik som organisationer og pressen har rejst mod juletræsdyrkningen 
hermed tilbagevises. 
 
Projektholder. Skov og Landskab, KVL.                  Projekt nr. 1997-0035 
 
 
Kulturstart i nordmannsgran med dækrodsplanter og b arrodsplanter :  
 
Projektet har sammenlignet dækrodsplanter af Jiffy typen med almindelige barrodsplanter. 
Samtidig er effekten af at anvende en ukrudtsdug undersøgt.  
 
Resultatet viser, at Jiffy planterne i de første to til tre vækstsæsoner viser større frodighed, 
og navnlig i kombination med en ukrudtsdug. Det er vedrørende topskudsvækst, 
rodhalsudvikling og antallet af internodieknopper, at man i de første år af kulturen ser en 
forskel. Herefter aftager virkningen, og ved høsttidspunktet er der ikke de store forskelle 
mellem de forskellige plantetyper. 
 
Jiffy dækrodsplanter klarer sig altså ikke dårligere end de almindelige planter, og 
anvendelse af ukrudtsdug kan være en fordel. Resultatet ved høstperiodens begyndelse 
er derfor nogenlunde det samme, man skal så vurdere de fordele Jiffiplanterne har i 
relation til håndtering, plantetidspunkt, og ikke mindst præstationen ved plantning. 
 
Projektholder. Danverde A/S                Projekt nr. 1999-0005 
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Udnyttelse af grendominans til forøgelse af toptilv æksten i 
nordmannsgran under etablering - DOMINO:  
 
Projektet har undersøgt knopmanipulation på små træer. Målet har især været at 
undersøge muligheden for at få nordmannsgran til at gro noget mere i de første år efter 
udplantning – ofte blandt praktikere kaldet turbo start.  
 
Metoden – der er nærmere beskrevet i afrapporteringen – giver da også positive 
resultater, idet det er muligt at påvirke kroneform, nålelængde, knopstørrelse og antallet af 
knopper. På topskudsvæksten er der også en positiv effekt. Det kan lade sig gøre at øge 
topskudsvæksten med 12-15% i de første år. I et enkelt forsøg er forøgelsen helt oppe på 
20%. Metoden der anvendes er at reducere sideknopperne, der hæmmer topknoppens 
udvikling og strækningsvækst. Jo tættere sideknopperne sidder på topknoppen jo større 
påvirkning. Jo ældre træet er, jo mindre er påvirkningen fra sideknopperne. 
 
Imidlertid er den gevinst der opnås ret beskeden målt i reelle centimeter. Godt nok er op til 
220% vækstforøgelse meget, men 20% af et topskud på 5-10 cm er så lidt, at det ikke 
nævneværdigt påvirker produktionsperioden. Set i forhold til tidsforbruget, er det derfor 
tvivlsomt, om metoden har en direkte anvendelighed i praksis. Imidlertid har projektet givet 
meget værdifuld viden om vækst, og træernes reaktioner på de forskellig indgreb. Denne 
viden kan dels anvendes i forbindelse med formning, samt i andre videnskabelige 
projekter. 
 
Projektholder. Skov og Landskab, KVL.               Projekt nr. 2000-0030 
 
 
 
Bekæmpelse af lus på juletræer med bioaktive naturs toffer: 
 
En række bioaktive stoffer er undersøgt med henblik på at vurdere deres effekt som 
bekæmpelsesmiddel mod lus. Projektet har påvist, at specifikke midler blandt de 
undersøgte har virkning. Men selv små forskelle i stofferne giver store forskelle på 
virkningen. Projektet har fundet et lovende middel til bekæmpelse af lus. Projektets 
resultat tyder på, at der er tale om et specifikt middel, der ikke er bredspektret, og således 
venligt overfor nyttedyr. Det kan anvendes i relativt lave koncentrationer, og det aktive stof 
er ikke negativt overfor mennesker – det kan anvendes i foder og i fødemidler i tilsvarende 
koncentrationer. Midlet nedbrydes hurtigt, og har således ikke nogen langtidseffekt. Det 
aktive stof kan fremstilles i stor skala til rimelige priser i forhold til de traditionelle 
lusemidler. 
 
Projektets resultater forsøges nu anvendt til en kommerciel udvikling af et 
plantebeskyttelsesmiddel mod lus i nordmannsgran. 
 
Projektholder. IGV, Biokemi og Naturprodukt, Grønt Center, Danmarks Jordbrugsforskning, Skov 
og Landskab, KVL.                    Projekt nr. 2001-0018 
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Afsætningsfremme for Nordmannsgran juletræer i Pole n 2003:  
 
Projektet er en fortsættelse af de tidligere års bestræbelser på at forøge afsætningen af 
nordmannsgran juletræer til Polen. Projektet har anvendt de samme midler, som med stor 
positiv effekt er anvendt på det tyske marked. 
 
Der er gennemført en ekstern undersøgelse, der dokumenterer, at projektet har medført, 
at nordmannsgran nu er et velkendt træ i Polen, og at markedsandelen i forhold til andre 
træarter er stærkt stigende. Mængdemæssigt er eksporten ikke forøget, men til gengæld 
er den gennemsnitspris danske træer har opnået, blevet væsentligt forbedret. 
Anvendelsen af varemærket Original Nordmann har således været med til at karakterisere 
danske træer som et kvalitetsprodukt. Projektet har også indsamlet informationer om 
forbrugeradfærden, og resultatet heraf er viderebragt til danske eksportører. 
 
Projektholder. Dansk Juletræsdyrkerforening.                Projekt nr. 2003-0001 
 
 
Afsætningsfremme for Nordmannsgran-juletræer i Tysk land og Østrig 
2003: 
 
Projektet er en fortsættelse af de tidligere års afsætningsfremme på det tyske marked. Der 
er anvendt de samme midler som tidligere. 
 
Af resultaterne ses, at nordmannsgranen nu har en meget stor markedsandel  I Tyskland, 
og at varemærket Original Nordmann er kendt overalt, samt er synonymt med et 
kvalitetsprodukt. De PR aktiviteter, der er en del af projektet giver en endog meget stor 
omtale i de tyske medier, og er med til at forøge afsætningen hos de danske eksportører. 
At kampagnen har stor effekt ses bl.a. på at vi har et stigende antal sager med forsøg på 
plagiering og misbrug af varemærket Original Nordmann. Der er derfor ingen tvivl om at 
kampagnen virker efter hensigten. 
 
Projektholder. Dansk Juletræsdyrkerforening.                 Projekt nr. 2003-0002 
 
Udvikling af DNA-mikrosatellitter i nordmannsgran: 
 
Mikrosatellitter er en type molekylærgenetiske markører, der kan bruges i genetiske 
undersøgelser af organismer. Tanken med at give støtte til dette projekt var, at man 
gennem udvikling af hele denne bioteknologiske teknik, ad åre vil være i stand til at afgøre 
fadderskabssager for nordmannsgran frø og planter. Samtidig vil en udvikling vedrørende 
markørerne være et meget værdifuldt hjælpemiddel i den traditionelle proveniensforskning. 
Alle ved at forædling indenfor træarter er langsommelig, og med resultaterne fra dette 
projekt, kan den tidsmæssige dimension i denne forskning gøres kortere.  
 
Projektet har givet os viden om en række forhold indenfor området. Selv om resultaterne 
ikke - her og nu - kan omsættes til praktisk brug hos producenterne, vil projektet have stor 
værdi for efterfølgende forskning. 
 
Projektholder. Skov og Landskab, KVL.                 Projekt nr. 2003-0004 
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Efter høst kvalitet i nordmannsgran – effekt af lok alitet og samspil med 
genetik: 
 
Projektet har undersøgt i hvilken udstrækning nordmannsgran taber nålene efter afklipning 
af grene eller fældning af træer. Der er store forskelle mellem lokaliteterne. Generelt 
aftager risikoen igennem efteråret og risikoen for nåletab i november er således i 
gennemsnit ca. 15% mindre end i oktober. Ligeledes er risikoen for nåletab større på 
Sydsjællands stive jord end lettere jorder i det nordlige Jylland.  Vedrørende provenienser 
har Ambrolauri tendens til større nåletab end danske provenienser med oprindelse i 
Borshomi. Den danske frøplantage Vallø – med nordkaukasisk materiale som grundlag -  
har i projektet den største nålefasthed. Plustræerne i forædlingsarbejdet udviser meget 
store forskelle. Laves der en frøplantage af de 20 bedste ud af 73 plustræer fra Tværsted 
kan nåletabet reduceres fra 13% til 4%. 
 
Projektets resultater vil i fremtiden blive anvendt til tynding i de anlagte frøplantager.  
 
Projektholder. Skov og Landskab, KVL.               Projekt nr. 2003-0019. 
 
 
 
Dokumentation af effekten af alternative bekæmpelse smidler på alm. 
Ædelgranlus og nordmannsgran .  
 
Gennem efterhånden mange år, har det været forsøgt, at finde mere miljøvenlige 
alternativer til de gængse bekæmpelsesmidler. Undersøgelserne har især centreret sig om 
insektsæber og olier. 
 
De hidtidige resultater har vist, at enkelte af de afprøvede midler bekæmper lusene 
næsten ligeså godt som de bredspektrede meget anvendte midler. Imidlertid er de 
alternative midler væsentlig dyrere at anvende, og det har også vist sig, at midlerne i et 
enkelt år har lavet omfattende skader. Efterfølgende  forsøg har vist, at der ikke er nogen 
entydig skadeårsag, men sandsynligheden taler for, at skadeårsagen skal findes ved, at 
træerne efter behandlingen er sårbare overfor ydre påvirkninger som f.eks. ekstreme 
klimapåvirkninger. 
 
I dette projekt er afprøvningerne fortsat. Det alternative bekæmpelsesmiddel Spruzit ECO 
har vist en virkningsgrad på 80 %, og er kun overgået af det konventionelle  middel 
Cypermethrin. Midlet er således interessant for videre forsøg, og herunder forsøg der skal 
afklare, om midlet under særlige forhold kan give skader i lighed med de ovennævnte 
omfattende skader fra Florina. 
 
Projektholder. Skov og Landskab, KVL.                 Projekt nr. 2003-0020. 
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Afsætningsfremme for Nordmannsgran juletræer i Tysk land og Østrig 
2004:  
 
Projektet er en fortsættelse af de tidligere års afsætningskampagner. Projektet har 
indeholdt en markedsmæssig bearbejdning af Europas tysktalende markeder, og man har 
påvirket mellemhandelen og navnlig medierne. Der er således konstateret 19,4 millioner 
medie kontakter i den trykte presse, og 13,5 millioner via de elektroniske medier. Hertil 
kommer 4,4 millioner kontakter via info screen kampagnen på banegårde og lignende 
stærkt trafikerede steder. I alt har mediepåvirkningen givet 37,3 millioner 
kontaktmuligheder. En særlig udstilling om julen for søens folk har haft et besøgstal på 
over 20.000 i den måned udstillingen varede. Kampagnen indeholder ligeledes udsendelse 
af Original Nordmann News til mere end 8000 detailhandlere, der har forøget salget af 
danske træer. 
 
Projektholder. Informationszentrum Nordmanntanne og Dansk Juletræsdyrkerforening.     
                    Projekt nr. 2004-0002 
 
 
Afsætningsfremme for Nordmannsgran juletræer i Pole n i 2004. 
 
Projektet er en fortsættelse af de tidligere års afsætningsprojekter. I forhold til tidligere er 
projektet beskåret rent økonomisk, hvilket har påvirket resultaterne. Som tidligere har 
afsætningstiltagene været rettet mod detailhandlen og distributionskanalerne. Her har der 
navnlig været god efterspørgsel efter kampagnematerialerne som bannere, plakater og 
andet materiale til udsmykning af stadepladserne. Medieindsatsen har ligeledes haft en 
stort omfang, og historier om danske Originale Nordmann træer er bragt i mere end 25 
landsdækkende og lokale medier. 
 
Projektholder. Big Bite Advertise og Dansk Juletræsdyrkerforening.              Projekt nr. 2004-0003. 
 
 
Markedsudvikling for nordmannsgran juletræer og nob ilis klippegrønt i 
Frankrig:  
 
Projektet har indeholdt en udstilling I det danske hus I Paris. Ikke mindre end 210.000 
personer har været forbi udstillingen. Herudover har udstillingen været omtalt i medierne, 
og herigennem har 4 millioner franskmænd haft mulighed for at blive påvirket af 
budskaberne omkring danske træer. 
 
Projektholder. Dansk Juletræsdyrkerforening, Larsen Dried Flowers A/S, Sapin Nordmann ApS, 
Brdr. Majland A/S.                   Projekt nr. 2004-0005. 
 
 
Organisk Gødning til Nordmannsgran juletræer:   
Projektet har sammenlignet almindelige kunstgødningstyper med organiske typer. 
Undersøgelserne har fundet sted på skovjord, og vedrørende træernes kvalitet og 
næringsstof indhold er der ikke de store forskelle mellem de to typer af gødninger. 
Imidlertid fører anvendelsen af organiske gødningstyper til en mindre udvaskning af 
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kvælstof end traditionel kunstgødning. Udvaskningen reduceres fra 17 kg N /ha til  6 kg 
N/ha. For alle behandlinger faldt udvaskningen med træernes alder. Ved træernes 
høstalder var udvaskningen således nede på næsten ingenting ved de organiske 
gødningstyper, medens kunstgødning gav udvaskning på ca. 10 kg N/ha. Årsagen til disse 
resultater skal findes i den langsommere frigivelse af næringsstoffer. Organiske gødninger 
egner sig ikke til hurtig afhjælpning af farveproblemer. 
 
Anbefalingerne fra projektet går på, at organiske gødninger kan være en god 
grundgødning i foråret, og der kan så anvendes kunstgødning ved sensommerens 
farvegødskning. Det største problem med de organiske gødningstyper er prisen. Den 
dyreste koster op til 62 kr./kg N medens  kunstgødningen koster ca. 8 kr./kg N. Prisen for 
de organiske gødningstyper kan muligvis nedsættes væsentligt gennem større 
emballageenheder.  
 
Projektholder. Skov og Landskab, KVL.                Projekt nr. 2004-0022. 
 
 
Fremvisning af faglige punkter på Langesømessen 200 4:  
På messen er der som i de sidste mange år afviklet en bustur til en række faglige punkter, 
hvor der informeres om nye forskningsresultater. I år har der været punkter vedrørende 
klippemetoder i nobilis, formregulering af nordmannsgran, gødskning af nordmannsgran 
og proveniensforsøg i nordmannsgran. I busturen deltog i alt ca. 500 personer. 
 
Projektholder. Skov og Landskab, KVL.                Projekt nr. 2004-0023. 
 
 
Samspillet mellem frostfølsomhed og næringsstofstat us hos 
nordmanns- gran i gødskningsforsøg och bevattningsf orsøg:  
 
 
Frostfølsomhed i nordmannsgran – Betydning af nærin gsstofstatus og 
vanding:  
 
De to projekter er afrapporteret under et. 
 
Undersøgelse af frostfølsomheden i to gødnings- og vandingsforsøg viste, at der ikke var 
forskel i frostfølsomhed mellem de forskellige behandlinger. 
 
Projektets hypotese var, at koncentrationen af sukkerstoffer via gødskning i cellerne, ville 
påvirke frostfølsomheden, men der var altså ikke en klar eftervisning af hypotesen. På let 
jord tyder resultatet på, at vanding kan begrænse frostskaderne, og på mere næringsrig 
jord tyder forsøgsresultaterne på, at ubalance gennem stor NPK tilførsel kan forøge 
frostrisikoen. 
 
Projektholder: Skov og Landskab, KVL                 Projekt nr. 2004-0025  
Projektholder: Skov og Landskab, KVL.                 Projekt nr. 2003-0005. 
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Afholdelse af planteværnskurser for juletræsdyrkere : 
 
Der er givet tilskud til afholdelse af 3 møder vedrørende planteværn med totalt knap 100 
deltagere. Indholdet har været centreret omkring planteværnsmidler, gødskning samt 
afsætning og markedsinformation. 
 
Projektholder. PC-Consult.                 Projekt nr. 2004-0034. 
 
 
Vækstregulering af NGR juletræer – afprøvning af me tode til 
udbringning af Pomoxon ved bredsprøjtning:   
 
Projektet har indeholdt et forsøg med vækstregulering af såvel topskud som sideskud 
gennem en bredsprøjtning med almindelig marksprøjte. Forsøget er et praktisk pilotprojekt 
for at undersøge om metoden overhovedet kan anvendes, og såfremt forsøget falder 
positivt ud, skal det følges op af mere videnskabelige undersøgelser. 
 
Resultaterne viser, at topskudsvæksten kan reduceres tilstrækkeligt gennem denne 
metode, og behandlingerne 2 x 3 liter eller 3 x 3 liter giver de bedste resultater. Effekten 
på sideskuddene har ikke været tilstrækkelige. Med den afprøvede metode tilføres der 
væsentlige større Pomoxon pr. ha. Forsøget viser også omkostningen ved 
topskudsbehandling kan reduceres såfremt metoden kan forfines. Arbejdsmiljøet for 
mandskabet forbedres ligeledes. 
 
Forsøget bør følges om af mere detaljerede undersøgelser, og herunder navnlig 
vedrørende skæbnen for den relativ store mængde hormonmiddel der udbringes. 
 
Projektholder. Dansk Juletræsdyrkerforening:                Projekt nr. 2004-0019. 
 
 
 
Temadage om Juletræer og Pyntegrønt 2005:  
 
Der er givet tilskud til afholdelse af en række temadage om nye forskningsresultater. Der 
har været afholdt 5 møder med et samlet deltagerantal på ca. 300. Indholdet har 
omhandlet bekæmpelsesmidler, integreret produktion, gødskning, nobilis klippemetoder, 
dækrodsplanter contra barrodsplanter, topskudsregulering samt information om afsætning 
og markederne for juletræer og klippegrønt. 
 
Projektholder. Dansk Juletræsdyrkerforening og Skov og Landskab, KVL.   Projekt. nr. 2004-0026. 
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Adresser og telefonnr. på tilskudsmodtagere 
 
 
Botaniske Institut, Københavns Universitet, Østre Farimagsgade 2 D,  
1353 København K     Tlf. 35 32 23 13 
 
 
Dansk Juletræsdyrkerforening, Amalievej 20, 1875 Frederiksberg C   Tlf. 33 24 24 55 
 
 
Big Bite Advertise, Nørre Voldgade 82,2. 1358 København K  Tlf. 33 26 01 91 
 
 
Informationszentrum Nordmanntanne , Breitenende 1,  
D 214 93 Talkau     Tlf. 04156820111 
 
 
Skov og Landskab, KVL, Hørsholm Kongevej 11, 2970 Hørsholm Tlf. 35 28 15 00 
 
 
PC – Consult, Borupvej 102 B, 4140 Borup    Tlf. 57 52 20 05 
 
 
Danverde  A/S, Stalmosevej 4, 7451 Sunds   Tlf. 97 14 33 21 
 
 
Sapin Nordmann ApS, Bisholt Strandvej 21, 8700 Horsens   Tlf. 75 68 40 80 
 
 
Larsen Dried Flowers A/S, Sdr. Højrupvej 130, 5750 Ringe  Tlf. 65 98 22 66 
 
 
Brdr. Majland A/S, Simmelbrovej 44, 7260 Sdr. Omme  Tlf. 75 34 22 12 
 
 
Danmarks Jordbrugsforskning, Kirstinebjergvej 10, 5792 Årslev Tlf. 63 90 43 43 

 
Grønt Center, Maribovej 9, 4960 Holeby   Tlf. 54 60 70 00 
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Årsregnskab 2005 

 

Resultatopgørelse 

Indtægter 2005 2004

Produktionsafgift 3.341.374 3.512

Tilskud:   

  Dansk PlanteskoleejerForening 50.000 50

  Promilleafgiftsfonden 500.000 500

  Skov- & Naturstyrelsen 2.220.692 2.394

Renter 130.348 123

 6.242.414 6.579

Ikke forbrugte bevillinger 743.835 160

I alt 6.986.249 6.739

Udgifter   

Tilskud til projekter   

  Afsætningsfremme 2.851.500 2.795

  Forskning og forsøg 3.260.347 2.615

  Produktudvikling 348.015 293

  Rådgivning og uddannelse 257.068 316

 6.716.930 6.019

Revision  og kontrol 116.228 110

Øvrige udgifter 20.682 18

Udgifter i alt 6.853.840 6.147

Resultat 132.409 592

Administrationsbidrag:   

Skov- & Naturstyrelsen 600.000 600

I alt 600.000 600
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Balance 

 2005 2004

Aktiver   

BG Bank, Løbende konto 842.614 425

BG Bank, Aftaleindlån  5.187.036 5.202

Tilgodehavende afgifter 87.583 70

Tilgodehavende til, Dansk Planteskoleejerforening 0 50

Tilgodehavende tilskud, Skov & Naturstyrelsen 4.614.588 5.821

Aktiver i alt 10.731.821 11.568

Passiver   

Egenkapital 914.132 323

Overført resultat 132.409 591

 Egenkapital i alt 1.046.541 914

Gæld   

Skyldige omkostninger 114.352 148

Ikke identificerede indbetalinger 1.788 3

Bevilgede ikke udbetalte tilskud fra 1998 280.020 644

Bevilgede ikke udbetalte tilskud fra 1999 4.481 481

Bevilgede ikke udbetalte tilskud fra 2000 35.867 218

Bevilgede ikke udbetalte tilskud fra 2001 456.768 1.940

Bevilgede ikke udbetalte tilskud fra 2003 1.918.750 3.365

Bevilgede ikke udbetalte tilskud fra 2004 2.002.284 3.855

Bevilgede ikke udbetalte tilskud fra 2004 4.870.970 0

Gæld i alt 9.685.280 10.654

Passiver i alt 10.731.821 11.568

 
Revisorpåtegning 
 

Konklusion 
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver og passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2005 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 
– 31. december 2005 i overensstemmelse med Miljø- og Energiministeriets revisionsinstruks af 28. april 
2003. 
 
København, den 30. maj 2006 
 
Grant Thornton 
Statsautoriseret Revisionsselskab 
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Fondens bestyrelse : 
 

 
Gårdejer Henrik Nissen   Dansk Juletræsdyrkerforening 
Bestyrelsesformand   Amalievej 20 
Tlf. 74 61 71 32   Frederiksberg C  
     
Forstfuldmægtig Pernille Karlog  Skov- og Naturstyrelsen 
næstformand   Haraldsgade 53 
    2100 København Ø Tlf. 39 47 26 03 

    
Skovrider Finn Jacobsen   Dansk Juletræsdyrkerforening 
Tlf. 65 96 40 80    Amalievej 20 
    1875 Frederiksberg C 
     
Advokat, skovejer Peter de Neergaard  Dansk Skovforening 
Tlf. 58 54 52 58   Amalievej 20 

   1875 Frederiksberg C 
     
Søren Overgaard Laursen   Skovdyrkerforeningerne 
Tlf. 86 84 72 26   Amalievej 20 
    1875 Frederiksberg C 
     
Grossist  Ingemarie Rerup   De danske Pyntegrønt- og  
Tlf. 74 67 58 40   Juletræsgrossister 

   Plantagevej 18 
    6330 Padborg 
     
Forretningsfører Ib Skals   Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 
Tlf. 46 15 37 40   Specialarbejderforbundet 

   Kampmannsgade 4 
   1604 Københavns V 

     
Godsejer Henrik Ahlefeldt-Laurvig  Landbrugsrådet og Dansk Landbrug 
Tlf. 75 65 77 32   Axeltorv 3 
    1609 Købehavn V 
     
Handelschef Asger Olsen   Hedeselskabet 

   Klostermarken 12, 
   8800 Viborg  Tlf. 87 28 10 00

     
Seniorforsker Hanne N. Rasmussen  Skov og Landskab, KVL 

   Hørsholm Kongevej 11 
   2970 Hørsholm  Tlf. 35 28 17 03

     
Biolog Michael Stoltze   Danmarks Naturfredningsforening 

   Masnedøgade 20 
   2100 København Ø Tlf. 39 17 40 24  
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Observatør: 
     
Planteskolechef Torben Leisgaard  Dansk Planteskoleejerforening 
Tlf 20 22 11 04   Hvidkærvej 29  

   5250 Odense SV Tlf. 66 17 17 14 
    
 

Tilsynsførende: 
    
Handelsskovrider Poul Ravnsbæk  Skov- og Naturstyrelsen 

   Haraldsgade 53, 
   2100 København Ø Tlf. 39 47 20 00

     
Forstfuldmægtig Claus Rasmussen  Skov- og Naturstyrelsen 

   Haraldsgade 53, 
   2100 København Ø Tlf. 39 47 20 00 

 
 
Sekretariat: 
     
Direktør Kaj Østergaard   Dansk Juletræsdyrkerforening 

   Amalievej 20,  
    1875 Frederiksberg C  
      Tlf. 33 26 01 90 
     
Fondsmedarbejder Anne Grethe Vejers  Dansk Juletræsdyrkerforening 

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

Redaktion: Sekretariatet for Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt ved Dansk 

Juletræsdyrkerforening. 

Tryk: Palino Print  

Oplag 3.300 stk. 

Beretningen er udsendt til alle indbetalerer 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 

forsendelsesomkostninger og administration udgør kr. 50

 


