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Produktionsafgiften på juletræer og pyntegrønt blev indført i 1997 og skal med de 
nuværende bestemmelser opkræves hvert år i en femårig periode. Indtægterne i den 
oprettede Produktionsafgiftsfond for Juletræer og Pyntegrønt kommer dels fra er-
hvervet gennem produktionsafgiften og dels fra Skov- og Naturstyrelsen. Desuden 
tilføres der midler fra Promilleafgiftsfonden og Produktionsafgiftsfonden for Frugt og 
Gartneriprodukter. Fonden vil de næste fem år have ca. 30 mill. kr. til rådighed til 
støtte for forskellige aktiviteter indenfor pyntegrøntsektoren. 
Fondens midler skal primært tilfalde forsknings- og forsøgsinstitutioner, sammenslut-
ninger og foreninger med tilknytning til juletræs- og pyntegrøntsektoren samt selv-
ejende institutioner, fonde, private virksomheder og personer. 
Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt administreres af et sekretariat 
under Dansk Juletræsdyrkerforening, men beslutning om tildeling af støtte træffes af 
fondens bestyrelse. 
Regler for Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt fremgår af Miljømini-
steriets bekendtgørelse nr. 759 af 30. juni 2008. 
 

Hvad kan der søges tilskud til? 
Hovedformålet med Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt er at støtte 
projekter indenfor afsætningsfremme, forskning og forsøg, produktudvikling, rådgiv-
ning og uddannelse samt investeringer i miljøbeskyttende foranstaltninger indenfor 
produktion, forarbejdning og distribution af juletræer og pyntegrønt. 
Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt kan give tilskud til følgende 
hovedtyper af aktiviteter: 
1. Finansiering af fælles foranstaltninger i forbindelse med afsætningsfremme af jule-

træs- og pyntegrøntprodukter med undtagelse af tilskud til afsætningsfremme, 
som gennemføres af enkelte virksomheder, eller til aktiviteter, der har til formål at 
fremme afsætningen af enkelte virksomheders produkter, eller til afsætningsfrem-
mende foranstaltninger, hvorved der henvises til produkternes oprindelse (land el-
ler region) med logoer eller tekst. 

2. Forskning og forsøg i forbindelse med produktion, forarbejdning og distribution af 
juletræer og pyntegrønt. 

3. Produktudvikling, rådgivning og uddannelse i forbindelse med produktion, forar-
bejdning og distribution af juletræer og pyntegrønt. 

4. Investeringer i miljøbeskyttende foranstaltninger i forbindelse med produktion, for-
arbejdning og distribution af juletræer og pyntegrønt. 

5. Andre foranstaltninger indenfor juletræs- og pyntegrøntsektoren, som godkendes 
af Skov- og Naturstyrelsen. 

 
Aktiviteter, som opnår tilskud skal opfylde følgende betingelser: 
1. Aktiviteterne skal være af generel interesse og betydning for den samlede jule-

træs- og pyntegrøntsektor. 
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2. Aktiviteterne må ikke medføre forvridning af konkurrencen i andre sektorer. 
3. Der skal ske afrapportering af resultaterne af udviklingsarbejdet, og disse afrap-

porteringer skal gøres offentligt tilgængelige for alle interesserede parter. 
4. Der må ikke forbeholdes intellektuelle rettigheder til resultaterne af udviklingsaktivi-

teterne i form af patent, mønsterbeskyttelse m.v. 
5. såfremt tilskudmodtager ikke selv ønsker at gennemføre reklamekampagner, skal 

tjenesteydelsen sendes i offentligt udbud, i henhold til de danske regler for det of-
fentliges indkøb af tjenesteydelser. 

 
Hvad lægger fonden vægt på? 
Fonden lægger vægt på projekter vedrørende omstilling til mere miljøvenlig produkti-
on og udvikling af mere miljøvenlige produktionsformer. 
 

Hvem kan søge tilskud? 
1. Forsknings- og forsøgsinstitutioner. 
2. Sammenslutninger og foreninger med tilknytning til juletræs- og pyntegrøntsekto-

ren. 
3. Selvejende institutioner, fonde, private virksomheder og personer. 
4. Andre juridiske personer, som Skov- og Naturstyrelsen godkender. 
 

Hvor stort er tilskuddet? 
1. Tilskud til finansiering af fælles foranstaltninger i forbindelse med afsætnings-

fremme af juletræs- og pyntegrøntprodukter fastsættes i de enkelte tilfælde af fon-
dens bestyrelse og kan maksimalt udgøre 100% af omkostningerne.  

2. Tilskud til forskning og forsøg i forbindelse med produktion, forarbejdning og distri-
bution af juletræer og pyntegrønt kan maksimalt udgøre 75% af omkostningerne. 

3. Tilskud til produktudvikling, rådgivning og uddannelse i forbindelse med produkti-
on, forarbejdning og distribution af juletræer og pyntegrønt kan maksimalt udgøre 
50% af omkostningerne. Det samlede samlede støttebeløb pr. støttemodtager må 
ikke over en treårig periode overstige 100.00 EUR. I projekter vedrørende omstil-
ling til miljøvenlig produktion kan tilskuddet dog udgøre 60% af omkostningerne.  

4. Tilskud til investeringer i miljøbeskyttende foranstaltninger i forbindelse med pro-
duktion, forarbejdning og distribution af juletræer og pyntegrønt kan maksimalt ud-
gøre 15% af de samlede investeringer i projektet. 

Ved tilskudsgivning til forsknings- og udviklingsaktiviteter kan tilskudssatserne fravi-
ges. Dette gælder dog ikke produktudviklingsaktiviteter. 
 
 

Hvad skal en ansøgning indeholde? 
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En ansøgning om støtte fra Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt 
består af: 
1. Et udfyldt hovedskema. Vejledning er vedlagt. 
2. Et udfyldt budget og finansieringsskema. Vejledning vedlagt. 
3. En projektbeskrivelse. En disposition til projektbeskrivelsen er vedlagt denne vej-

ledning. 
4. Diverse bilag herunder virksomhedens tre sidste årsregnskaber. Hvis der er tale 

om en sammenslutning, forening, selvejende institution eller en fond vedlægges li-
geledes vedtægterne. 

Ansøgningen skal foreligge i  16 eksemplarer  ( 1 originalsæt og 15 kopisæt.) 
 

Generelle vilkår og bestemmelser 
Der ydes ikke tilskud til omkostninger, som ansøger har afholdt eller har påtaget sig 
at afholde, før der er givet tilsagn om tilskud. 
Skattepligt 
Det udbetalte tilskud er skattepligtigt. 
Rapportering 
På projektets afslutningsdato skal ansøger have indsendt et endeligt projekt-
regnskab og en slutrapport over projektets forløb og resultater. 
Kontrol 
Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt har under og efter projektets 
gennemførelse adgang til besigtigelse eller anden form for kontrol vedrørende det 
støttede projekt og dets forløb. 
Misligholdelse 
Tilsagn om tilskud kan bortfalde og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt i tilfæl-
de af: 
1. Betingelserne for at få tilskud ikke længere opfyldes. 
2. Der er givet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af væ-

sentlig betydning for tildeling af tilskuddet. 
Ændringer i projektet 
Hvis der foretages ændringer i projektet, skal Produktionsafgiftsfonden for Juletræer 
og Pyntegrønt hurtigst muligt have skriftlig besked om ændringerne. 
Tavshedspligt 
Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt har tavshedspligt om de afsnit i 
ansøgningen, der indeholder oplysninger om personlige eller interne, herunder øko-
nomiske, drifts- eller forretningsmæssige forhold.  
Opmærksomheden henledes imidlertid på, at sagsbehandlingen er omfattet af lov om 
offentlighed i forvaltningen herunder reglerne om aktindsigt. Dette kan medføre en 
pligt for fonden til at udlevere oplysninger, medmindre de pågældende oplysninger er 
omfattet af lovens undtagelsesbestemmelser (§§ 12 og 13), hvoraf kan nævnes at 
retten til aktindsigt bl.a. ikke omfatter  
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1. Enkeltpersoners private, herunder økonomiske forhold. 
2. Tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold 

eller lignende, for så vidt det er af væsentlig økonomisk betydning for den person 
eller virksomhed, oplysningen angår, at begæringen ikke imødekommes. 

Såfremt projektet opnår tilskud vil oplysninger om tekniske indretninger og frem-
gangsmåder, hvortil der er ydet tilskud være omfattet af aktindsigt. 
 

Hvor sendes ansøgningen hen? 
Ansøgningen incl. bilag indsendes i 16 eksemplarer til: 

Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt 
Amalievej 20 
1875 Frederiksberg C. 
 

Ansøgningsfrist? 
Bestyrelsen for Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt afholder to årli-
ge møder fordelt på månederne februar og september. Ansøgningsfristen er den 15. i 
måneden forud for et bestyrelsesmøde.  
 

Hvem bevilger tilskuddet? 
Afgørelse om bevilling af tilskud træffes af fondsbestyrelsen. Fondsbestyrelsens af-
gørelser om tilskud kan påklages til Skov- og Naturstyrelsen af den, som afgørelsen 
retter sig imod. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågæl-
dende. 

 
Hvorledes udbetales støtten? 
Som udgangspunkt udbetales bevilget tilskud bagud, når udgifterne er afholdt, evt. i 
rater, når projektforløbet kan deles op i klart afgrænsede faser. De nærmere regler 
for udbetaling af tilskud, rapportering af projektets forløb, kontrol m.v. tilsendes støt-
temodtageren sammen med tilsagn om støtte. 
 

Hvem sidder i fonden? 
Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt har en bestyrelse, som består 
af: 

• Henrik Nissen (Dansk Juletræsdyrkerforening) 
• Pernille Karlog (Skov- og Naturstyrelsen) 
• Keld Velling (Dansk Juletræsdyrkerforening) 
• Peter de Neergaard (Dansk Skovforening) 
• Martin Pedersen (HedeDanmark A/S) 
• Torben Bille Brahe (Skovdyrkerforeningerne) 
• Anker Gold (De danske pyntegrønt- og juletræsgrossister) 
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• Kathrine Hahn Kristensen (Danmarks Naturfredningsforening) 
• Jesper Lund-Larsen  (Arbejderbevægelsens Erhvervsråd) 
• Karen Post  (Landbrugsrådet, De danske Landboforeninger og Dansk Familie-

landbrug) 
• Hanne Rasmussen  (Forskningscentret for Skov & Landskab) 
• Torben Leisgaard, observatør (Planteskoleejerforeningen) 
Fondsbestyrelsen udpeges af miljøeministeren efter indhentet udtalelse fra ovenstå-
ende organisationer anført i parentes. Bestyrelsen udpeges for 5 år. 
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