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 F o r o r d

 Som det vil være de fleste bekendt, var 2002 et afgift frit år. En fornyelse af den 5 årige
godkendelse i EU trak ud, og sagsbehandlingen i Bryssel tog helt urimeligt lang tid.
Regeringsskiftet i 2001 var også med til at skabe usikkerhed om fondens fortsættelse.

 Men nu er fonden i gang igen. Den usikkerhed som det ufrivillige stop i 2002 medførte, har
naturligt medført et  afbræk i kontinuiteten af fondens aktiviteter. Hårdest er det gået ud over
markedsføringstiltagene, og vi måtte da også i 2002 konstatere, at fraværet af
markedsføringskampagner var med til at trænge de danske træer tilbage på det tyske marked.
Lokalt producerede træer fik her mere vind i sejlene. Dette har vi heldigvis kunne rette op på i
2003, hvor der skete et mersalg til de tysktalende markeder i Europa. Også på forskningssiden
har den manglende kontinuitet betydet, at der har været personaleudskiftninger på nogle
projekter, ligesom arbejdet er blevet forsinket.

 I forbindelse med den fornyede godkendelse af fonden, har der i nogle kredse været stillet
spørgsmålstegn ved værdien af fonden, og en lille gruppe har krævet den nedlagt. Der blev
således rettet skriftlig henvendelse til ministeriet og til politikere, og såvel sekretariatets
medarbejdere som embedsmændene i Skov- og Naturstyrelsen har brugt tid på at udarbejde
redegørelser. Der blev også med bred annoncering indkaldt til et protest møde med det formål
at få et større skare producenter til at medvirke til en nedlæggelse af fonden. Imidlertid var
fremmødet meget beskedent, og en del af de fremmødte var positive for en fortsættelse.

 I forbindelse med genopstarten af fonden i 2003 samt for at imødekomme de kritikere der
ønskede mere information, blev der i efteråret 2003 afholdt møder rundt i hele landet. Her blev
der orienteret om fondens opbygning og virke ligesom der blev fremlagt en del eksempler på
resultater fra projekter, der havde fået bidrag fra fonden, og hvor producenterne har fået ny
viden. Imidlertid var fremmødet til disse møder begrænset, idet der sammenlagt kom under 75
personer til de fire møder, og vi overvejer hvorledes vi fremover skal få informationerne ud til
bidragyderne.

 Information om resultaterne af projekterne, der har modtaget støtte fra fonden, er eller et ofte
udtalt ønske. Vi har derfor nu indført, at alle afrapporteringer fra støttede projekter, bliver lagt
ind på Skov og Naturstyrelsens hjemmeside – www.sns.dk. – under emnet tilskudsordninger.
Herudover vil vi intensivere bestræbelserne på at informere mere om resultaterne.

 

 Henrik Nissen

 Formand for bestyrelsen
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 Fondens formål

 Udover at støtte markedsføring samt forskning og forsøg, kan Produktionsafgiftsfonden 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.

 Af de afgiftsmodeller der har været diskuteret forud for fondens tilblivelse er man endt med en
arealafgift på 125,- kr. pr. ha pr. år. Friholdt for denne afgift er dog arealer med:

• planteskoleplanter i frø- og priklebede

• træer ældre end 40 år

• under 1 ha pr. ejer eller forpagter

• en indblanding af nordmannsgran eller nobilis under 20%

 

 

 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 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.
 

 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% (Ø=60%): 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 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.

 
 
 

 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.

 

• Hvis tilskudsmodtager ikke selv ønsker at gennemføre reklamekampagnen,
skal tjenesteydelsen sendes i offentlig udbud, i henhold til de danske regler for
det offentliges indkøb af tjenesteydelser.

 

 

 Ansøgningsskema og vejledning kan rekvireres hos fondens sekretariat på

• tlf. 33 26 01 94.
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 Indbetaling til fonden
 

 Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt har i 2003 haft indtægter på i alt
 kr. 6.766.187.
 
 

 

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

 
 
 

 Fondens indtægter 2003:

 

 Produktionsafgift ved producenter har bidraget med: Kr. 3.566.208

 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. 2.465.483

 Renteindtægt: Kr.    103.530

 Ikke forbrugte bevillinger: Kr.      80.966
 

 

 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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 Arealkontrol.
 

 Hvor mange er med ?.

 Ved fondens start i 1997 blev det samlede areal med nordmannsgran og nobilis anslået til
op mod 40.000 ha. I efterfølgende diagram ses fordelingen af arealindberetningen i 2003.
Hvorvidt det anslåede areal er realistisk er stadig ikke afklaret.
 

 Indberetninger over 1 ha.

 

Nordmannsgran Nordmannsgran over 40
Nordmannsgran på areal mindre end 20% Nobilis
Nobilis over 40 år Nobilis på areal mindre end 20%

 

 Juletræs- og pyntegrøntarealer for 2003:
 Nordmannsgran   Ha  19.277

 Nordmannsgran over 40 år   Ha      787

 Nordmannsgran på areal mindre end 20%   Ha        63

 Nobilis   Ha    7.709

 Nobilis over 40 år   Ha      659

 Nobilis på areal mindre end 20%   Ha        34

 I alt    Ha  28.529
 

 Figuren viser hvorledes de tilmeldte arealer fordeler sig i 2003.
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 Kontrolforanstaltninger.

 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. Det betyder, at
muligheden for at finde de allersidste producenter er blevet meget større.

 
 Den fysiske kontrol foregår på baggrund af flyfotos der digitaliseres. Herved opnås,
at der over disse flyfoto kan lægges andre oplysninger som for eksempel
matrikelnumre, ejendomsnumre etc. På den måde kan man, hvis man kender
abonnenternes ejendomsnumre, få abonnenters og de ikke-tilmeldtes
ejendomsnumre til at fremstå med forskellig farve. Ved at iagttage beplantningers
karakteristika kan rækkekulturer udvælges, og det trænede øje kan skelne mellem
for eksempel en kultur af frugtbuske og en kultur af grantræer.
 
 På de digitale kort kan det udvalgte areal indkredses og beregnes automatisk.

 

 

 

 Kontrol med midlernes korrekte anvendelse.
 Kontrollen af fondsmidlernes korrekte anvendelse har også i 2003 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 2003
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 Hvad har fonden støttet økonomisk i 2003.

 I 2003 er der givet tilsagn om økonomisk støtte til projekter for i alt kr. 7.909.558,-.
 

 Figuren viser hvordan pengene bruges:

 

Afsætningsfremme Forskning og forsøg
Produktudvikling Rådgivning og uddannelse
Revision Øvrige udgifter

 

 Afsætningsfremme 3.300.000

 Forskning og forsøg 4.059.839

 Produktudvikling    397.208

 Rådgivning og uddannelse    152.511

 Revision      57.500

 Øvrige udgifter           725
 

 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%
 

 Der er givet tilsagn om støtte til 11 forskningsprojekter i 2003, heraf er der givet
tilsagn til 5 tidligere forskningsprojekter, der ikke kunne opnå støtte på grund af
Fondens ophør pr. 31. december 2001.
 

 Støttede projekter i 2003
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 Afsætningsfremme.
 Der er i 2003 givet tilsagn om støtte til i alt 2 projekter vedrørende
afsætningsfremme.
 
 
 Projekt til afsætningsfremme for nordmannsgran juletræer i Tyskland og
 Østrig.

 
 Projektets målsætning er at fremme afsætningen af nordmannsgran juletræer på
bekostning af andre træarter – hvilket især er rødgran, blågran og kunstige træer
samt at øge andelen af tyske husstande med juletræer og fremme den overordnede
målsætning opstilles en række delmål, som anvendes som styringsredskaber med
henblik på konkrete handlingsplaner for de enkelte områder:
 
 Motivere grossister og detailhandlende til at bakke opom/søge at udnytte
aktiviteterne i nærværende program. Kvalificere de handlende og sætte dem i stand
til bedre at formidle nordmannsgranens produktegenskaber til slutkunderne.
Skabe/vedligeholde nordmannsgranens evne til at indbringe en høj salgspris på
forbrugerniveau gennem høj kvalitet. Formidle information om udbuds- og
efterspørgselsforhold til markedets aktører, således at de kan tilpasse deres
kapacitet efter markedets behov. Vende de seneste års udvikling med faldende
priser til en stabilisering og positiv pristendens.
 
 Genkendeligheden af varemærket Original Nordmann skal forstærkes gennem en
ensartet mærkning af træerne i Danmark, der sikrer at forbrugerne hver gang de ser
en etiket med Original Nordmann kan genkende den fra en hvilken som helst anden
etiket.

 
 En særlig indsats skal gøre Original Nordmann endnu mere aktivt som varemærke i
detailhandelsleddet.

 
 Der er et stærkt behov for, at kampagnen med varemærket Original Nordmann som
meget central omdrejningspunkt, bliver synlig på danske producenters vigtigste
eksportmarked. De elementer der er indeholdt i projektet har tidligere vist en god
gennemslagskraft, og det vurderes at de fortsat vil være virkningsfulde i 2003. I
projektets detailplanlægning medvirker en følgegruppe bestående af erfarne
eksportører, og dette sikrer en udpræget grad af relevans i de påtænkte aktiviteter.

 
 Projektholder: Dansk Juletræsdyrkerforening.
 
 
 

 

 Projekt til afsætningsfremme for nordmannsgran juletræer i Polen.
 Projektets målsætning er at fremme afsætningen af nordmannsgran juletræer på
bekostning af andre træarter – blågran, rødgran og ikke mindst de kunstige træer.
Et hovedformål for kampagnen vil fortsat være at sætte nordmannsgran i fokus som
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det naturlige valg ved indkøbet af juletræet Samtidig er det erfaringen via det
hidtidige arbejde at det danske som element har en meget høj status blandt
potentielle polske forbrugere. Derfor vil kampagnen også fokusere på det danske
islæt frem for både polsk producerede samt træer fra de øvrige udland Der kan
derfor opstilles en række delmål som styringsredskaber for kampagnens
handlingsplaner:

 
 En fortsat styrkelse af forbrugernes bevidsthed omkring nordmannsgran som træart.

 
 En yderligere kvalificering af detailhandlen, der sætter dem i stand til at formidle
nordmannsgrans produktfordele til forbrugerne.

 
 Generel informationsformidling omkring markedsforhold til markedets aktører.

 
 Øget fokusering på den kvalitative side frem for den prismæssige ved fastsættelse
af salgsparametre i distributionssystemet.

 
 Yderligere etablering og udbygning af varemærket Original Nordmann som et
kvalitetsvaremærke er en målsætning for 2003.

 
 De tidligere generelle afsætningsprojekter i Polen har haft en positiv virkning på den
danske eksport, og de polske aktører på markedet, der har medvirket har kun
positive tilbagemeldinger. Det vurderes, at der fortsat er et meget stort potentiale for
en forøgelse af den danske eksport til Polen. Projektet er en fortsættelse af
bestræbelserne på at øge salget af danske nordmannsgran juletræer på det polske
marked. Det vurderes, at de i projektet indeholdte aktiviteter og metoder til generel
markedsfremme er relevante for dette marked, og at der kan opnås et ligeså godt
resultat som kampagnen har opnået i de tidligere år.

 
 Projektholder: Dansk Juletræsdyrkerforening.
 

 

 

 

 

 

 Forskning og forsøg.
 Der er givet tilsagn om støtte til 11 forskningsprojekter i 2003 heraf er der givet
støtte til 5 tidligere forskningsprojekter, der ikke kunne opnå fuld støtte på grund af
fondens ophør pr. 31. december 2001.
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 Udnyttelse af grendominans til forøgelse af toptilvæksten.
 Hovedideen i projektet er, at udforske vækstregulerende mekanismer i
nordmannsgran og udnytte denne viden til at kanalisere mest muligt tilvækst til
topskuddet, dvs stammen. Dette skal gøres ved at fjerne dele af grensystemet,
der er kilder eller forbrugsstedet for vækstregulerende stoffer og dermed påvirke
hormonstrømmene.

 
 For juletræsproducenten er perspektivet i projektet en hurtigere kulturstart og en
bedre form af træerne, idet der bliver større afstand mellem grenkransene på
nederste del af stammen. Målet er at afkorte den samlede omdriftstid med 1-2 år,
hvilket også vil betyde et mere ensartet produkt. Hvis resultaterne underbygger en
anbefaling af knopbeskæring inden plantning, er stabklipning i realiteten allerede
udført under sorteringen i planteskolen, og arbejdsindsatsen og barkskaderne ved
mekaniseret stabklipning af stående træer kan dermed undgås.

 
 Den viden, der forventes at komme ud af projektet, vil ikke alene kunne udnyttes i
unge træers etableringsfase, men også til regulering af den senere vækst i træer,
hvis form er afgørende for juletræets kvalitet. Projektets formål er ligeledes, at
mindske miljøbelastningen idet planterne hurtigere vil kunne komme over den
tidsperiode hvor ukrudtet er en reel trussel for planterne.

 
 Projektholder: Skov & Landskab, KVL.

 
 

 Gødskning og vanding af nordmannsgran.
 Projektet har til formål, at belyse den gældende kvælstofnorms kvalitetspåvirkning
ved dyrkning af juletræer på sandede jordbundstyper. Det er hensigten med
projektet at:

 
 Udvikle en gødningsmetode ved dyrkning af nordmannsgranjuletræer, der sikrer
den mest optimale tilgang af næringsstoffer samtidig med den lavest mulige
belastning af miljøet gennem udvaskning af næringssalte.

 
 Forøge den praksisnære og forskningsmæssige viden om samspillet mellem
gødskning, næringsstoftilgængelighed og jordens vandindhold i vækstperioden
hos kulturer med nordmannsgran.

 
 At udvikle praksisnære gødningsvejledninger beregnet til juletræsdyrkning på
næringsfattige sandede jordbundstyper med og uden vanding.
 Producenter med arealer på sandjord, som har mulighed for at etablere vanding
på deres juletræsarealer, vil kunne implementere resultaterne øjeblikkeligt, mens
de indhøstede erfaringer med vandingens betydning for nærings-
stoftilgængeligheden antageligvis vil skulle modificeres inden en bredere og mere
generel model kan udarbejdes til de mere næringsrige jordtyper. Resultaterne
vedrørende sekventiel gødnings tildeling kan umiddelbart anvendes af danske
juletræsproducenter.

 
 Projektholder: Skov & Landskab, KVL.
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 Etablering af basisviden for udvikling af en produktionsmodel for
nobilisklipning  (Fase II).

 
 Projektet skal dels behandle data fra et af Forskningscentret for Skov og
Landskabs eksisterende langsigtede forsøg, dels udvikle et videngrundlag for en
fremtidig ”produktionsmodel” for nobilis klippegrønt. Projektet belyser forskellige
grundlæggende biologiske/produktionsmæssige aspekter af både kvantitet og
kvalitet i klippe-produktionen, hvorom viden i øjeblikket er ganske utilstrækkelig.
Delprojekterne er dog samtidigt praksis-orienterede, således at den etablerede
viden får direkte praktisk anvendelse.

 
 Denne undersøgelse sigter mod, at forklare grøntkvalitetens afhængighed af
lyskvalitet og – mængde. Herved kan der fastsættes minimumskrav til
lysmængden i skørtets nederste del. Målet er at kunne give retningslinier for,
hvilken slags lys der er udslagsgivende for grøntkvaliteten, samt at kunne styre
stamtalsreduktion og skørtesanering på basis af meget enkle og billige
lysmålinger, som kan gennemføres af praktikerne.

 
 Projektholder: Skov & Landskab, KVL.

 
 

 Manglende knopbrydning og nåleafvisning i Nobilis gran i  klimaet.
Identifikation af mekanismer.

 
 Projektet har til formål at belyse mekanismer/årsagerne bag misfarvning af nåle,
manglende knopudspring, og nedsat frostresistens i nobilis gran relateret til
klimaet. Ved at opnå en bedre forståelse af disse årsager, kan det i fremtiden
måske danne basis for udvælgelse eller avl af nobilis materialer som har et bedre
knopudspring. Dette vil således efterfølgende kunne komme
pyntegrøntproduktionen til gode. Endvidere kan bedre dyrkningssystemer udvikles
udfra denne viden.

 
 Projektet lægger op til en større forståelse af alle de mekanismer der foregår i
nobilis, disse mekanismer medfører, at det er vanskeligt, at lave nobilis juletræer i
Danmark ligesom man af og til får så kraftige misfarvninger, at
klippegrøntproduktionen forringes betydeligt. Der er derfor ingen tvivl om, at en
væsentlig større viden vedrørende de problemstillinger projektet indeholder vil
være til stor gavn for alle klippegrøntproducenter i Danmark.

 
 Projektholder: Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole.

 
 

 Bekæmpelse af lus på juletræer med bioaktive naturstoffer.
 Formålet er en miljøvenlig bekæmpelse af lus på juletræer. Afprøvning under mere
praktiske forhold, for at give basis for optimering af produkttype,
anvendelse/dosering og økonomi ved denne alternative og mulighed for
beskyttelse af planterne uden unødig miljøbelastning.
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 Projektet har ligeledes en høj miljøprofil, idet gennemførelse af projektet med
succes, vil være en miljømæssig landvinding for produktion af juletræer.

 
 Projektholder: Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole.

 
 

 Udvikling af DNA- mikrosatellitter i nordmannsgran.
 Formålet med projektet er at udvikle såkaldte mikrosatellitter i nordmannsgran.
Mikrosatellitter er en type molekylærgenetiske markører, der kan bruges i
genetiske undersøgelser af organismer. I nærværende tilfælde påtænkes
mikrosatellitterne anvendt i populationsgenetiske studier i nordmannsgran. Dels i
undersøgelser af kvalitative forskelle af mere generel karakter mellem
provenienser i nordmannsgran. Dels i undersøgelser af regionale forskelle mellem
provenienser i nordmannsgranens udbredelsesområde (med potentiale for
herkomstkontrol), samt i undersøgelser af bestøvningsforhold i frøplantager.
Sidstnævnte vil kunne give fingerpeg om udkrydsningsrater (dvs. hvor meget
nordmannsgran selvbestøver) graden af fremmedbestøvning (hvor meget pollen
der kommer fra træer uden for frøplantagen) samt om der foregår hybridisering
med almindelig ædelgran. Ydermere vil mikrosatellitterne kunne finde anvendelse i
en eventuel fremtidig verificering af plantemateriale, hvis der kommer kloner eller
elitelinjer (afkom fra kontrollerede krydsning fra afprøvede forældretræer) i
kommerciel handel. Selve udviklingen af mikrosatellitter er en relativ kompliceret
og forskningstung opgave (cf. Denne ansøgning), men når først mikrosatellitterne
er udviklet forventes den efterfølgende anvendelse at kunne blive simpel og
standardiseret. Der er således et stort potentiale for at metoden vil kunne bruges
til rutineundersøgelser af kommercielle frø- og plantepartier.

 
 Projektets centrale indhold har længe været diskuteret i branchen, og såfremt der
kan udvikles en metode til herkomstkontrol vil mange af branchens problemer og
utrygheder vedrørende plantemateriale kunne løses. Projektet er funderet
særdeles godt rent videnskabeligt, og der samarbejdes med nogle af verdens
førende forskere på dette område, hvilket sikrer en høj videnskabelig status på
resultaterne.

 
 Projektholder: Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole.
 Frostfølsomhed i nordmannsgran – betydning af nærings-stofstatus og
vanding.
 Det er projektets overordnede formål at udvikle en model som kan anvendes som
beslutningsgrundlag ved valg af gødskningsstrategi under hensynstagen til
risikoen for frostskader i vinterhalvåret.

 
 Projektet skal undersøge, hvilken betydning gødskning og vanding har for
frostfølsomheden hos nordmannsgran. Resultaterne kan anvendes til at udvikle en
model, som beskriver nordmannsgrans fænologiske udvikling, vinderdvale og
knopbrydning. Den statistiske risiko for frostskader analyseres med baggrund i
klimadata. Den fremkomne model vil bidrage til en større viden om gødningens
effekt på træernes frostfølsomhed. Modellen henvender sig til producenter af
juletræer, og den kan anvendes som beslutningsgrundlag ved valg af
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gødskningsstrategi, hvor man tager hensyn til risikoen for frostskader i
vinterhalvåret.

 
 Det komplicerede samspil mellem næringsstoffer og klima er ikke undersøgt
særlig grundigt, og der mangler viden om de mere komplekse sammenhænge. En
gennemførelse af projektet vil forøge denne viden, og såfremt det kan lade sig
gøre at udvikle et praktisk orienteret beslutningsværktøj til fastlæggelse af
gødningstype og mængde i relation til frostskader, vil der være en miljømæssig-
og  økonomisk gevinst for branchen som helhed. Projektet anvender i høj grad
eksisterende forsøg eller allerede indsamlede data, og herved er der en god
synergieffekt til andre projekter. De opstillede hypoteser er i større eller mindre
grad besvaret gennem tidligere forskningsresultater, men det er navnlig samspillet
mellem kvælstof- og kaliumindholdet der gør projektet interessant.

 
 Projektholder: Skov & Landskab, KVL.

 
 

 Demonstrationsplantning af somatiske kimplanter af nord-mannsgran fra
elite-frø
 
 I forbindelse med forædlingsarbejdet af nordmannsgran til juletræsproduktion ved
hjælp af  såkaldt somatisk embryogenese er det afgørende, at man behersker
teknikken til direkte overførsel af planter fra næringssubstrat i laboratoriet til jord i
planteskole-regi.
 Det forventes, at nærværende projekt vil give den fornødne viden, så udplantning i
jord af et bredt spektrum af genotyper (kloner), efterfølgende kan fortages
rutinemæssigt. Det er endvidere vigtigt, at der for første gang anvendes
frømateriale, der dels stammer fra moderplanter med kendte egenskaber, dels frø
fra kontrollerede bestøvninger, hvor begge forældres egenskaber er kendte.
Arbejdet skal desuden belyse kvaliteten af planter produceret ved hjælp af
somatisk embryogenese, og herunder variationen af vigtige arvelige egenskaber.
 Endelig vil der blive undersøgt muligheden for fremstilling af såkaldte kunstige frø,
hvor somatiske kimplanter indstøbes i en næringsrig gele. Det er ideen at belyse
om det er muligt at få kunstige frø til at spire, og hvorvidt kunstige frø giver en
bedre planteetablering i jord sammenlignet med ”priklemetoden”. Det vil endvidere
blive undersøgt om kunstige frø kan lagres på køl i længere tid end ”nøgne”
embryoer, således at produktionen kan blive mere synkron.
 Projektet er en fortsættelse af det mangeårige arbejde med at fremstille ensartet
plantemateriale, hvor en række egenskaber er kendte. Perspektiverne i projektet
er særdeles eftertragtede blandt praktikere. Projektet indeholder to dele. Dels en
mere videnskabelig del og dels en mere praktisk del.

 
 Projektholder: Botanisk Have, Københavns Universitet.

 
 Juletræskvalitet af nordmannsgran – effekt og samspil af genetik, lokalitet
og klima for vækst og kvalitet.
 Projektet skal give centrale informationer om genetiske forskelle blandt
plustræafkom i eksisterende afkomsforsøg. Herunder undersøges samspillet
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mellem lokalitet og genetik, samt hvorvidt der ses systematiske forskelle mellem
vækstår, der kan indikere effekten af klimaet på vækst og juletræskvalitet.
Formålet er tillige at vise hvilke økonomiske perspektiver, der er ved anvendelse
af udvalgt materiale. Mange års erfaringer og forsøg har vist, at plantematerialets
genetik har stor betydning for økonomien i juletræsdyrkning. Forædling er en af
branchens muligheder for at forbedre kvaliteten og værdien af produktionen – og
dette projekt har til formål at kvantificere de økonomiske perspektiver i dyrkning af
materiale baseret på udvalgte plustræer sammenholdt med traditionelle
provenienser.

 
 Projektet skal kvantificere genetiske forskelle blandt plustræafkom med henblik på
højde- og breddevækst, juletræsudbytte og- kvalitet af nordmannsgran dyrket i
Danmark. Herunder undersøges samspillet mellem lokalitet og genetik, samt
hvorvidt der ses systematiske forskelle mellem vækstår, der kan indikere effekten
af klimaet på vækst og juletræskvalitet.

 
 Projektet tager udgangspunkt i en forsøgsserie planter i 1997 med 128
plustræafkom, der afprøves på 1 lokaliteter. I to af forsøgene er det planen at
foretage systematisk vækstregulering. Resultaterne fra disse to forsøg
sammenlignes indbyrdes og med de øvrige 9 andre forsøg. Herved opnås øget
viden om, hvorvidt det optimale valg af plantemateriale afhænger af om der
vækstreguleres.

 
 Allerede i efteråret 2003 forventes der høstet et stort antal træer på alle lokaliteter
i forsøgsserien. Derfor er det nødvendigt at påbegynde dataindsamlingen i år,
mens bevoksningerne er intakte Da hovedparten af det afprøvede materiale er
podet op i frøplantager – i såvel privat som offentligt regi – vil der i løbet af få år
(2-4 år) blive mulighed for at købe frø fra frøplantager baseret på de bedste
plustræer fra denne afprøvning.

 
 Resultaterne fra dette projekt vil være en central milepæl indenfor den genetiske
forskning i nordmannsgran og af stor værdi for vurdering af de økonomiske
perspektiver og den videre forædlingsstrategi. Resultaterne vil også være meget
værdifulde for arbejdet med kloning, og af vital betydning for den fortsatte udvikling
på det genetiske område med sigte på produktion af nordmannsgranjuletræer.

 
 Projektholder: Skov & Landskab, KVL.
 
 
 Efter høst kvalitet i nordmannsgran - effekt af lokalitet og samspil med
genetik.
 Projektet vil give viden om en række plustræers risiko for at tabe nålene efter høst,
og om forskellene mellem lokaliteter. Udvalg af plustræer, der ikke taber nålene,
og en bedre forståelse af lokalitetens rolle for risikoen for nåletab vil kunne
medvirke til at nedsætte antallet af reklamationer, og medvirke til at fastholde
nordmannsgranens ry som et nålefast træ.

 
 Projektets formål er at kvantificere de forskelle der er i efter-høst kvalitet blandt 7
nordmannsgran provenienser og 128 plustræafkom, og forskellene på 3 forskellige
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lokaliteter.Kvantificere forskelle i risikoen for nåletab efter høst blandt
plustræafkom med oprindelse i Borjomi. Vurdere risikoen for nåletab efter høst på
3 udvalgt lokaliteter. Vurdere forskelle i efter-høst kvalitet primo oktober og medio
november. Projektet vil give en væsentlig information om en række plustræers
evne til at holde nålene efter høst, og vil kunne bekræfte/afkræfte de første
resultater for denne egenskab – som tyder på gode muligheder for ved udvalg at
forbedre nålefastheden ved hjælp af forædling og ved tynding i
produktionsbevoksninger.

 
 Projektholder: Skov og Landskab, KVL.

 
 

 Dokumenation af effekten af alternative bekæmpelsesmidlers effekt på
almindelig ædelgranlus og nordmannsgran.
 Det er projektets formål systematisk at registrere forholdene omkring
udbringningen af midlerne samt at sammenholde disse oplysninger med effekten
på dødeligheden hos ædelgranlusene og effekten på salgbarheden af træer og
klippegrønt. Det vil endvidere være formålet at analysere hvilke forhold  (tørke,
varme) der kan fremprovokere skader på træerne. Trods lovende
forsøgsresultater er der usikkerhed om effekten og pålideligheden af alternative
bekæmpelsesmidlers virkning i praksis. Det ansøgte projekt vil opsamle og
sammenholde de erfaringer erhvervet har gjort sig med tidligere eksperimentelle
forsøg. Dyrkning af nordmannsgran uden anvendelse af sprøjtemidler af nogen art
kan være en usikker satsning. For pyntegrøntdyrkeren som ikke ønsker, eller har
mulighed for, at anvende konventionelle bekæmpelsesmidler er kendskab til
alternative bekæmpelsesmidlers virkemåde i praksis, derfor væsentligt for en
sikker stillingstagen til nordmannsgranens fremtidige rolle i pyntegrøntkulturer.
 
 Projektholder: Skov og Landskab, KVL.
 Produktudvikling
 Der er givet tilskud til 5 projekter under produktudvikling.

 
 Integreret produktion af nordmannsgran juletræer.
 Integreret produktion har til formål at optimere brugen af hjælpestoffer (gødning,
bekæmpelsesmidler, vækstregulering) ud fra hensyn til økonomiske, økologiske
og toksikologiske hensyn.

 
 Projektet skal vise hvorledes et IP-koncept for produktion af juletræer kan se ud
samt en afvejning af fordele og ulemper ved et sådan koncept.
Udredningsarbejdet vil tage sit udgangspunk i den nuværende produktionsform og
sigte mod at udvikle dyrkningsmodeller efter et IP-koncept, således som det
kendes fra andre jordbrugsproduktioner. Det er ikke tanken at udvikle en tredje
mærkevare (”Original Nordmann”, Ø-mærkede juletræer). Konceptet vil stimulere
miljøbevidstheden hos producenterne og begrænse anvendelse af hjælpestoffer til
”Så lidt så muligt – så meget som nødvendigt”

 
 Projektet er atypisk i forhold til de normale projektansøgninger til
Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt.



Årsberetning 2003 Årsberetning 200318

 Det atypiske ligger i, at projektet gennemføres af en gruppe producenter, der har
viden, lyst og interesse indenfor dette emne.
 Projektets overordnede indhold er direkte nævnt som et prioriteret indsatsområde i
bekendtgørelsen. Projektet er logisk opbygget, og det vurderes at de implicerede
personer vil kunne gennemføre projektet med et fornuftigt udbytte. Der er i
branchen en stigende interesse for udvikling af dyrkningssystemer, der fremmer et
mindre forbrug af fremmede hjælpestoffer.

 
 Projektholder: Dansk Juletræsdyrkerforening.
 
 
 Fortætning af åbne juletræer.
 Projektets formål er at udvikle og afprøve en praksisnær metode til at forbedre
kvaliteten af juletræer. I de senere år har mange kulturer med juletræer vokset så
meget, at træerne er blevet åbne, og kvaliteten – og herved prisen – er stærkt
forringet. Projektet indeholder derfor en række forsøg på udvikling af en metode,
så træerne bliver tættere, og herved højnes kvalitet og pris. De metoder der
tænkes afprøvet går især ud på, at klippe træerne tilbage, samt foretage
formklipning med forskellige metoder. Således at træet efter to vækstsæsoner
fremstår som et tættere træ og med en bedre kvalitet end før behandlingen.

 
 Der er udviklet metoder til at vækstregulere juletræerne, men dels er ikke alle
metoder effektive nok, og dels er der mange producenter som ikke får foretaget
disse indgreb i tide, idet tidsperioden for vækstregulering af juletræer er kort. Der
er derfor ofte behov for at forbedre kvaliteten, og såfremt dette kan lade sig gøre
vil det økonomiske udbytte af de enkelte kulturer kunne forbedres.

 
 Projektholder: Dansk Juletræsdyrkerforening.
 Lagring på rod.
 Projektet går ud på at udvikle og afprøve en praksisnær metode til at lagre
juletræer på rod, således at producenten i større grad selv kan fastsætte
salgstidspunktet. Baggrunden for projektet er de senere års afsætningssituation,
hvor en del producenter ikke har kunne sælge deres produktion. På et tidspunkt
bliver tæerne så store, at der ikke er et marked for dem. Samtidig er der udviklet
rimeligt effektive metoder til at regulere topskuddets vækst. Disse forhold har gjort
det interessant at forsøge at udvikle en metode til at lagre træerne på rod.
Projektet indeholder derfor forsøgsmæssig afprøvning af kombinationer af
fjernelse af grenkranse, bredderegulering og højderegulering.

 
 Projektet er meget aktuel, og mange producenter efterspørger en metode som
dette projekt forsøger at udvikle. Projektet er meget praksisnært, og går efter
udvikling af en anvendelig metode, uden at gå i dybden med plantefysiologiske
studier. Forsøgsplanen er bygget logisk op, og det vurderes, at der kan udledes
statistisk sikre resultater.

 
 Projektholder: Dansk Juletræsdyrkerforening
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 Monitering og støtte til udvikling af monitering af kogle- og frøsætning i
Nordmannsgran i Georgien.
 
 Projektet bygger på, at Georgien har ansøgt om OECD godkendelse vedrørende
kontrol af nordmannsgran frøproduktion. Georgien har ikke selv midler til at betale
for det grundlæggende arbejde hermed. Det danske Plantedirektorat er af OECD
anmodet om, at være behjælpelig med at udvikle et kontrolsystem. Projektet
indeholder derfor udvikling af et kontrolsystem med høst af nordmannsgran frø i
Georgien. I projektet er indeholdt kontrol af koglehøst samt kontrol af frømængden
i koglerne således at der kan dannes et kvalificeret skøn over forholdet mellem
høstet koglemængde og frømængden efter klængning. Herudover kontrolleres
høstens geografi på afdelings og litra niveau, således at der skabes kontrol af de
tildelte licensområder og det faktisk høstede område. Desuden ser man på
opbevaring, plombering og klængning af koglerne. Projektet indeholder desuden
et ikke nærmere defineret uddannelsesprogram for georgiske embedsmænd.

 
 Der er blandt danske producenter og planteskoler et stærkt ønske om en bedre
kontrol af det frømateriale, der danner basis for den danske juletræsproduktion.
Der er utallige eksempler på, at planterne ikke udvikler sig som forventet for den
pågældende proveniens. Sikkerhed for vores plantemateriales oprindelse er
således stærkt efterspurgt, og på denne baggrund er der stor behov for et projekt
med dette emne.

 
 Projektholder: Plantedirektoratet.

 
 

 Temadage om produktion af juletræer og klippegrønt.
 Formålet med temadagene er at formidle aktuel og tidssvarende viden til
juletræsproduktionens praksis. Temadagene vil dække et bredt spektrum af
faglige emner af relevans for juletræserhvervet, og formidl viden på en sådan
måde, at alle juletræs- og klippegrøntproducenter kan få et fagligt udbytte ved
deltagelse i temadagene.

 
 Indholdet i temadagen spænder bredt, og det må formodes, at emnerne kan
tiltrække mange deltagere. De medtagne emner er af bred interesse for
hovedparten af bidragyderne, og meget tyder på et gennemarbejdet program. Det
er anført i ansøgningen, at man vil annoncere bredt, og herigennem tilgodeses
mange bidragydere.

 
 Projektholder: Skov- og Landskab, KVL./Dansk Juletræsdyrker-forening.
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 Rådgivning og uddannelse.
 Produktionsafgiftsfonden har givet tilskud til 2 projekter:

 
 Fremvisning af faglige punkter på Langesø-messen i 2003.
 På Langesø-messen kan deltagere på busturen få en større indsigt i dele af
produktionen, herunder mulighed for at få belyst centrale dyrkningsmæssige
problemer og løsningsforslag hertil. Endvidere belyses de aktuelle sorteringsregler
for Nobilis klippegrønt, prisdannelse, handelsindgåelse samt afsætningsforholdene
omtales. Det påtænkes, at mindst et af punkterne vedrørende dyrkning, inddrages
i en reduceret miljøbelastning, som et vigtigt aspekt ved pyntegrøntproduktion.

 
 Projektet er en gentagelse af tidligere projekter. Langesø-messen er det mest
velegnede forum til at fremvise faglige landvindinger indenfor branchen. Ligeledes
er Langesø-messen den begivenhed, der samler flest producenter, der gennem
produktionsafgift bidrager til Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt.

 
 Projektholder: Skov og Landskab, KVL. – Hørsholm

 
 
 
 
 

 Etablering af demonstrationsmodeller med nye herbicider og
herbicidblandinger til renholdelse af juletræer og klippegrønt.
 Der er blandt praktikere stor interesse for at få demonstreret effekten af nye
planteværnsmidler. Og dette vil projektet være meget velegnet til. Målgruppen for
projektet er alle juletræsdyrkere, der har problemer med ukrudtsvegetation i
kulturerne, og som ønsker også at kunne betjene sig af kemisk bekæmpelse af
problemukrudtsarter fremover.

 
 Projektholder: PC-Consult

 

 

 

 Afsluttede projekter i 2003
 Rapporter fra afsluttede projekter kan rekvireres hos de institutter 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 mere praksisorienteret omtale af de vigtigste
resultater fra de enkelte projekter.

 
 
• Genvækst af nordmannsgran juletræer, Skov og Landskab, KVL. (1998-0025)
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 Det kan lade sig gøre at dyrke et nyt juletræ fra stubben af det fældede træ – ja i
en del tilfælde kan det endda lade sig gøre at dyrke to nye juletræer samtidig på
den samme rod. Der er ikke så stor forskel på, om det nye juletræ dannes af en
rejst gren fra efterladte grene på stubben, eller fra et nyt skud. Dog er metoden
med en rejst gren mere besværlig og tidskrævende. Denne dyrkningsmetode er
ikke interessant for større dyrkere, men kan være interessant for mindre dyrkere,
da den kræver en meget stor manuel arbejdsindsats, og mekaniserede plejetiltag
vedrørende ukrudtsbekæmpelse m.m. er ikke mulig. Fordelen er en kortere
produktionstid, og mulighed for at reducere miljøbelastningerne.

 
 

• Spiring og etablering af feltforsøg med in vitro klonede planter af nord-
 mannsgran: Botaniske Have, Københavns Universitets (1999-0012)

 
 Vegetativ formering – kloning – af elitetræer har der været arbejdet med længe
inden for nåletræer, og på en række arter er man nået langt. Imidlertid har det
været vanskeligt at udvikle en brugbar metode for nordmannsgran. Dansk
Juletræsdyrkerforening startede dette arbejde op i midten af 80erne, og
efterfølgende har der både i kommercielle virksomheder og ved
forskningsinstitutioner været arbejdet med emnet. I de sidste 15 år har arbejdet
været koncentreret om somatisk embryogenese – vegetativ in vitro formering ud
fra frø. Denne metode fungerer på laboratorieniveau, og projektet har udviklet
mere end 300 cellelinier, ligesom det er lykkedes at få rod på planterne, samt
overføre dem til vækst i jord. Men det har været vanskeligt at overføre de spæde
planter til almindelig planteskolebehandling.  Dette projekt har anvendt  en række
forskellige metoder til at få denne proces til at virke, men det er ikke lykkedes. Når
planterne overføres fra in vitro laboratoriet, er udgangsprocenten alt for stor.

 
 

• Demonstrations-parceller med kemisk ukrudtsbekæmpelse:
     PC - Consult (2000-0002)

 
 Projektet har indeholdt anlæg og fremvisning af forsøg med nye interessante
planteværnsmidler til ukrudtsbekæmpelse. Ni forskellig planteværnsmidler eller
blandinger har været afprøvet, og resultaterne er fremvist på Langesø-messen to
år i træk. Mere end 1000 personer har således været præsenteret for resultaterne.
Af de afprøvede midler har især Ally og Gratil vist sig effektive, men det kræver
korrekt behandling.

 
 

• Efterspørgsels- og markedsanalyse i Tyskland 2000:
         Dansk Juletræsdyrkerforening (2000-0029)

 
 Gennem det anerkendte tyske analyse firma Produkt + Markt, er der gennemført
en omfattende undersøgelse af forbruget og markedet for juletræer i Tyskland. Der
er herved fremskaffet værdifuld viden om især nordmannsgranens markedsandel,
distributionskanaler og pris. Resultaterne viser, at nordmannsgranen nu er det
mest solgte juletræ på det tyske marked, og at det samtidig er det dyreste.
Samtidig har undersøgelsen vist, at der sker en ændring i forbrugernes
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købelokalitet. Handelen med juletræer i daglig- og byggevarekæderne stiger, men
handelen på de traditionelle stadepladser er stadigvæk den mest udbredte.

 
 Materialet fra projektet er i vid udstrækning rekvireret af de danske eksportører, og
kan således danne basis for yderligere salg og markedsføring.

 
 

• Nekrose og hulhed under nordmannsgranknopper-fastlæggelse af
 skadetidspunkt: Forskningscentret for Skov & Landskab (2000-0032).

 
 Baggrunden for projektet var mange skader i slutningen af 90-erne. Skaderne
ramte knop og skud, og bestod i manglende eller ufuldstændig knopbrydning eller
skud som kort efter udspring visnede.

 
 Gennemførelse af projektet har klarlagt, at årsagen til skaderne er hulheder, der
opstår mellem marven og selve knoppen, der indeholder det kommende skud – de
grønne nåle i indpakning. Disse hulheder opstår i løbet af vinteren i perioden
januar til primo marts, og kommer efter frostperioder. I undersøgelsens fastslås
det også, at skaden er genetisk påvirket, idet nogle træer er mere modtagelige for
denne skade end andre. Det diskuteres også, om udviklingen i retning af varme og
milde efterår fremmer forekomsten af hulheder, men dette er ikke påvist i
undersøgelsen.
 
 Den udløsende faktor for skaden er således klima, og derfor er det begrænset
hvad producenten kan gøre ved det. Det bedste råd er, at fjerne træer med
gentagne skader. Træer med få skader eller skader i den nedre del kan
reparationsklippes og efter et par år er de salgbare. Man bør afmærke de træer
der får skaden, når den optræder første gang i en kultur, således at en udvikling
kan følges.

 
 
• Original Nordmann afsætningskampagne Tyskland og Østrig 2001:

 Dansk Juletræsdyrkerforening (2001-0001).
 

 Projektet er en fortsættelse af de senere års generelle afsætningskampagne for
nordmannsgran juletræer. Målgruppen for kampagnen er forbrugeren af juletræer,
men kampagnen bygges op, så der bliver gjort meget for at informere og fremme
salget hol de handlende.

 
 Indholdet i kampagnen er medierne, og her har der i løbet af kampagneperioden
været indslag i langt over 100 skrevne medier i Tyskland, samt ca. 15 TV indslag
om Original Nordmann. Journalister og mediefolk kan rette henvendelse og få
tilsendt billedmateriale, baggrundstekst og lignende. Herudover har der været
afholdt et arrangement i  Hamburg Havn, hvor der deles Original Nordmann
juletræer ud til søfolkene. Dette er en mediemæssig meget stor begivenhed, der
giver stor omtale. Projektet har også udsendt bladet Original Nordmann News til
detailhandelen. Der udsendes tre gange årligt til ca. 6000 modtagere i Tyskland og
Østrig. Som særlig indsats i 2003 har der været tilrettelagt en særlig
informationskampagne overfor kæderne i Tyskland. Formålet hermed har været,
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at gøre kæderne opmærksomme på, at de findes andre handlingsparametre end
prisen. Det er herigennem lykkedes at få flere kæder til både at sælge billige træer
men også dyrere. Ligeledes som noget nyt for 2003 har der været gennemført
Infor-Screen, der i forbrugerundersøgelsen har vist sig meget effektiv til
forbrugerpåvirkning.

 
 Resultaterne for kampagnen har været en kraftig vækst i forbruget af
nordmannsgran. Ifølge målinger er forbruget gået op fra 42 % af markedet til 52 %
af markedet. Herudover er kendskabet til varemærket Original Nordmann stærk
forøget.

 
 

• Topskudsbeskyttelse i nordmannsgran juletræer – Praktisk afprøvning
 afprøvning af forskellige metoder: Dansk Juletræsdyrkerforening (2001-0005).

 
 Projektet har haft til formål at afprøve forskellige  metoder til beskyttelse af det
spæde nye topskud i skudstrækningsperioden. Alle juletræsproducenter kender
problemet med fugleskader i kulturerne. Der er afprøvet 6 forskellige metoder. De
fleste metoder har været påsætning af fuglepinde eller  fuglestokke. Projektet har
ligeledes indeholdt en økonomisk analyse.

 
 Resultaterne viser, at fugleskaderne udgør ca. 1800 kr. pr 1000 træer når vi
regner med et gennemsnitligt dækningsbidrag på 40 kr. Påsætning og  aftagning
af pinde udgør for de 4 af de afprøvede  metoder en årlig omkostning på mellem
1146 kr. og 2115 kr. pr. 1000 træer. Konklusionen er derfor, at der er en lille
gevinst ved nogle metoder, men at den enkelte udfra egne forudsætninger må
overveje grundigt om det kan betale sig at påmontere fuglepinde. Anvendelse af
fuglestokke eller at efterlade fugletræer på arealet er billigere, men her kommer så
de tekniske hindringer som disse mere permanente metoder medfører.

 
 Resultaterne fra projektet er fremvist ved mange markvandringer og lignende
praktiske producentarrangementer.

 
 
• Original Nordmann afsætningskampagne Polen 2001:

 Dansk Juletræsdyrkerforening (2001-0006).
 

 Dette projekt minder noget om Original Nordmann kampagnen i Tyskland, men
blot i noget mindre skala. Indholdsmæssigt er der således anvendt de samme
midler til generel markedsfremme som nævnt under Tyskland.

 
 Effekten af kampagnen har været særdeles positiv, selv om de anvendte midler er
meget sparsomme i forhold til det totale marked og de næsten 40 mio. indbyggere.
Der er foretaget en særlig analyse af et eksternt analysefirma, og resultaterne
herfra er benyttet af danske eksportører i stor udstrækning. Analysen indeholder
forbrugeradfærd i forbindelse med køb af juletræ, samt en række andre
informationer, der er nyttige for de eksportører og producenter, der ønsker at
afsætte træer til Polen. Ifølge de officielle tal er den danske eksport til Polen steget
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fra ca. 100.000 træer i 2000 til ca. 200.000 træer i 2001. Vi kan ikke tilskrive
kampagnen hele denne fremgang, men en meget stor del af den.

 
 

• Etablering af basisviden for udvikling af en produktionsmodel for
nobilis klippegrønt Fase I:  Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole
(2001-0009).

Dette er første fase af et stort projekt, der har til formål at udvikle viden om
produktion af nobilis klippegrønt og herunder navnlig hvordan vi klipper træerne for
at få den mest eftertragtede vare i så store mængder som muligt.

Denne første del er startet med at gennemgå alle tidligere undersøgelser om dette
emne. Herefter er der analyseret på forsøg, der har kørt siden 1994 og som kan
give foreløbige resultater vedrørende basal viden om klippemetoder. Der er
herunder set på mulighederne for at producere større mængder blå mellemgrene
og andre produkttyper med korte grene. Central i disse undersøgelser er
nødvendigheden af saneringsklip, og hvad dette koster i forhold til det forventede.
En foreløbig konklusion er, at det ofte vil være nødvendigt at foretage
saneringsklip, således at man per løbende meter stamme har et begrænset antal
grene i produktion. Dette vil værdimæssigt give den største produktion, men det er
uklart om -omkostningen til saneringsklip taget i betragtning – også giver den
bedste totaløkonomi
.
Endelige konklusioner afventer afrapportering af de næste faser i projektet.

• Fremvisning af faglige punkter på Langesø-mesen 2001.
  Forskningscentret for Skov og Landskab (2001-0010).
 

 I dette projekt er der givet tilskud til den bustur, der hvert år finder sted i
forbindelse med afholdelse af Langesø-messen den tredje torsdag i august. De
fremviste punkter har indeholdt problemstillinger om gule pletter i Nordmannsgran
juletræer, vækstregulering og bredderegulering, fuglepinde, afskærmet sprøjtning
samt sortering af juletræer.
 Der deltog ca 400 personer i de 10 busture, og mange bidragydere har således
fået præsenteret resultater

 
 

 Projekter der endnu mangler at indsende afrapportering ved udgangen af
2003.

 
• Fremvisning af faglige punkter på Langesø-messen:

Forskningscentret for Skov & Landskab: (2003-0009)

Adresser og telefonnr. på tilskudsmodtagere

• Botaniske Have, Københavns Universitet, Østre Farimagsgade 2 B,



Årsberetning 2003 Årsberetning 200325

 1353 København K. Tlf. 35 32 22 22
 
• Dansk Juletræsdyrkerforening, Amalievej 20, 1875 Frederiksberg C.

 Tlf. 33 24 24 55
 

• Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Kirkegårdsvej 3 A, 2970 Hørsholm.
       Tlf. 35 28  36 28
 
• Skov og Landskab, KVL, Hørsholm Kongevej 11, 2970 Hørsholm
      Tlf. 45 76 32 00

 
• PC – Consult, Borupvej 102 B, 4140 Borup. Tlf. 57 52 20 05.

 
• Plantedirektoratet, Skovbrynet 20, 2800 Kgs. Lyngby. Tlf. 45 26 36 00

                              Årsregnskab 2002
Resultatopgørelse

Indtægter 2002 2001

Produktionsafgift 15.416 3.838

Tilskud:

  Dansk PlanteskoleejerForening 0 200

  Promilleafgiftsfonden 0 500

  Skov- & Naturstyrelsen 961.634 1.646

Renter 125.445 213

1.102.495 6.397

Ikke forbrugte bevillinger 117.366 61

I alt 1.219.861 6.458

Udgifter

Tilskud til projekter

  Afsætningsfremme 0 3.350

  Forskning og forsøg 0 2.401

  Produktudvikling 0 535

  Rådgivning og uddannelse 0 104

0 6.390

Revision og kontrol 26.250 133

Øvrige udgifter 158 17
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Udgifter i alt 26.408 6.540

Resultat 1.193.453 -82

Administrationsbidrag:

Skov- & Naturstyrelsen 244.824 500

Dansk Juletræsdyrkerforening 0 3

I alt 244.824 503

Balance

Aktiver 2002 2001

BG Bank, Løbende konto 772.783 115

BG Bank, Aftaleindlån 4.256.039 3.915

Tilgodehavende afgifter 12.384 53

Tilgodehavende tilskud, Skov & Naturstyrelsen 2.608.017 4.056

Aktiver i alt 7.649.223 8.139

Passiver

Egenkapital 330.744 412

Overført resultat 1.193.453 -81

Egenkapital i alt 1.524.197 331

Gæld

Skyldig revision 26.250 55

Bevilgede ikke udbetalte tilskud fra 1998 1.060.971 1.155

Bevilgede ikke udbetalte tilskud fra 1999 1.490.801 1.662

Bevilgede ikke udbetalte tilskud fra 2000 795.826 2.065

Bevilgede ikke udbetalte tilskud fra 2001 2.751.178 2.871

Gæld i alt 6.125.026 7.808

Passiver i alt 7.649.223 8.139

Til Skov- og Naturstyrelsen
Vi har revideret årsregnskabet for Juletræer og Pyntegrønt for regnskabsåret 1. januar –
31. december 2002.

Fondens ledelse har ansvaret for årsregnskabet. Da fonden ophørte pr. 31. december
2001, har der ikke været nogen bestyrelse i 2002, men ledelsesfunktionen er varetaget af
Skov- og Naturstyrelsen, som er tilsynsmyndighed.
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Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion af årsregnskabet.

Konklusion
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede  af fondens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2002 samt af resultatet af fondens
aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2002 i overensstemmelse med Miljø-
og Energiministeriets revisionsinstruks gældende fra 1997.

København, den 12. november 2003
Revisionsfirmaet Hans Børge Nielsen

  Årsregnskab 2003

Resultatopgørelse

Indtægter 2003 2002

Produktionsafgift 3.566.208 15

Tilskud:

  Dansk PlanteskoleejerForening 50.000 0

  Promilleafgiftsfonden 500.000 0

  Skov- & Naturstyrelsen 2.465.483 962

Renter 103.530 126

6.685.221 1.103

Ikke forbrugte bevillinger 80.966 117

I alt 6.766.187 1.220

Udgifter

Tilskud til projekter

  Afsætningsfremme 3.300.000 0

  Forskning og forsøg 4.059.839 0

  Produktudvikling 397.208 0

Rådgivning og uddannelse 152.511 0

7.909.558 0

Revision 57.500 26

Øvrige udgifter 725 0

Udgifter i alt 7.967.783 26

Resultat -1.201.596 1.194

Administrationsbidrag:
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Skov- & Naturstyrelsen 599.049 245

I alt 599.049 245

Balance

2003 2002

Aktiver

BG Bank, Løbende konto 1.226.427 773

BG Bank, Aftaleindlån 3.650.000 4.256

Tilgodehavende afgifter 94.584 12

Tilgodehavende tilskud, Skov & Naturstyrelsen 5.073.500 2.608

Aktiver i alt 10.044.511 7.649

Passiver

Egenkapital 1.524.197 331

Overført resultat -1.201.596 1.193

 Egenkapital i alt 322.601 1.524

Gæld

Skyldig revision 57.500 26

Ikke identificerede indbetalinger 3.150 0

Bevilgede ikke udbetalte tilskud fra 1998 643.814 1.061

Bevilgede ikke udbetalte tilskud fra 1999 734.917 1.491

Bevilgede ikke udbetalte tilskud fra 2000 935.231 796

Bevilgede ikke udbetalte tilskud fra 2001 2.491.571 2.751

Bevilgede ikke udbetalte tilskud fra 2003 4.855.727 0

Gæld i alt 9.721.910 6.125

Passiver i alt 10.044.511 7.649

Revisorpåtegning

Til Skov- og Naturstyrelsen
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Vi har revideret årsregnskabet for Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og
Pyntegrønt for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2003

Fondens ledelse har ansvaret for regnskabet. Vort ansvar er på grundlag af vor
revision at udtrykke en konklusion om årsregnskabet.

Den udførte revision

Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder
samt Miljø- og Energiministeriets revisionsinstruks af den 28. april 2003. Disse
standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå
høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.
Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i
årsregnskabet anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere
stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige
skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af
årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt
grundlag for vor konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver
og passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2003 samt af resultatet af
fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2003 i
overensstemmelse med Miljø- og Energiministeriets revisionsinstruks af 28. april
2003.

København, den 22. juni 2004

Revisionsfirmaet Hans Børge Nielsen
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   Fondens bestyrelse.

    Gårdejer Henrik Nissen Dansk Juletræsdyrkerforening
    bestyrelsesformand Amalievej 20,

1875 Frederiksberg C tlf. 33 24 24 55

    Forstfuldmægtig Pernille Karlog Skov- og Naturstyrelsen
    næstformand Haraldsgade 53

2100 København Ø tlf. 39 47 20 00

    Skovrider Finn Jacobsen Dansk Juletræsdyrkerforening
Amalievej 20,
1875 Frederiksberg C tlf. 33 24 24 55

  

   Advokat,  skovejer Peter de Neergaard Dansk Skovforening
Amalievej 20,
1875 Frederiksberg C tlf. 33 24 42 66

    Søren Overgaard Laursen Skovdyrkerforeningerne
Amalievej 20,
1875 Frederiksberg C tlf. 33 24 42 66

    Grossist  Ingemarie Rerup De danske Pyntegrønt- og
Juletræsgrossister
Plantagevej 18
6330 Padborg  tlf. 74 67 58 40

    Forretningsfører Ib Skals Jensen Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
Specialarbejderforbundet
Kampmannsgade 4
1604 København V tlf. 33 14 21 40

    Godsejer, advokat Suzanne T. Estrup Landbrugsrådet De danske Landboforeninger
og Dansk Familielandbrug
Axeltorv 3
1609 København V tlf. 33 14 56 72

    Handelschef Asger Olsen Hedeselskabet
Klostermarken 12,
8800 Viborg tlf. 62 25 20 99
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    Seniorforsker Hanne N. Rasmussen Skov- og Landskab
Rolighedsvej 23
1958 Frederiksberg C tlf. 45 76 32 00

    Biolog Michael Stoltze Danmarks Naturfredningsforening
Masnedøgade 20
2100 København Ø tlf. 39 17 40 24

    Observatør:
    Planteskolechecf Torben Leisgaard Dansk Planteskoleejerforening

Hvidkærvej 29,
525 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 24 24 55

    Fondsmedarbejder Anne Grethe Vejers Dansk Juletræsdyrkerforening
Amalievej 20,
1875 Frederiksberg C tlf. 33 24 24 55
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Juletræsdyrkerforening.

Tryk: I. Tønders Offsettryk ApS
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