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F o r o r d 

 

Efter stilstandsåret 2002 og den meget langsommelige behandling vedrørende godkendelse af 
en ny fem års periode, er Fonden nu I sædvanlig god gænge. 

I dette beretningsår er mødevirksomhed og behandling af ansøgningerne samt Fondens øvrige 
gøremål derfor tilbage til den almindelige dagligdag. 

Fonden er blevet meget kendt. Antallet af ansøgninger er steget, og bestyrelsen er ved  de fire 
årlige uddelingsmøder i den situation, at der må prioriteres hårdt blandt de indsendte 
ansøgninger. Ser vi på det samlede ansøgte beløb for hele året, kunne vi have brugt de til 
rådighed værende midler 3-4 gange. Så Fonden er stærkt ombejlet af projektansøgere.  

Vi har i bestyrelsen arbejdet – og arbejder fortsat med -  en prioritering af de områder vi skal 
give støtte til. Prioriteringen tager udgangspunkt i hvad praktikerne har af problemer, således at 
vi kan anvende de relativt få midler på områder, hvor praktikerne har de største behov og hvor 
vi vurderer at forskning og forsøgsvirksomhed kan bidrage til løsning af dagligdagens problemer 
hos dyrkerne. 

Formidling af resultaterne fra de mange projekter er intensiveret. Dels har Fondens sekretariat 
afholdt møder rundt i landet, der er givet tilskud til afholdelse af temamøder og på Langesø-
messen fremviser forskerne resultater på den traditionelle bustur. Der skrives også mange 
artikler i fagtidsskrifterne fra forskningsprojekterne. Herudover er alle projekternes slutrapporter 
lagt ind på Skov og Naturstyrelsens hjemmeside: www.sns.dk. – under tilskudsordninger.  

 

De der ønsker det, kan således se, hvad der kommer ud af producenternes indbetalinger og 
statens tilskud. 

 

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% (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%. 
 
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. 
 

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 ved henvendelse på tlf. 
33 26 01 94. 
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Indbetaling til fonden 
 

Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt har i 2004 haft indtægter på i alt  
kr. 6.738.802 
 

Produktionsafgift Dansk PlanteskoleejerForening Promilleafgiftsfonden

Skov- & Naturstyrelsen Renter Ikke forbrugte bevillinger

 
 
 
 

Fondens indtægter 2004: 

 
Produktionsafgift ved producenter har bidraget med:   Kr.  3.511.645 
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.  2.393.896 
Renteindtægt:     Kr.     123.593 
Ikke forbrugte bevillinger:     Kr.     159.668 

 

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

Arealer tilplantet med Nordmannsgran og Nobilis over 1 ha. 

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

 
 

 

 

Figuren viser hvorledes de tilmeldte arealer fordeler sig i 2004. 
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Juletræs- og pyntegrøntarealer for 2004: 
Nordmannsgran       Ha  18.775 

Nordmannsgran over 40 år      Ha       812 

Nordmannsgran på areal mindre end 20%     Ha         82 

Nobilis        Ha    7.677 

Nobilis over 40 år       Ha       709 

Nobilis på areal mindre end 20%       Ha         38

I alt         Ha  28.093

 
 
Herudover er der arealer fra ejendomme hvor det tilplantede areal er under 1 ha. i 2004. 

• 428 ha tilplantet med nordmannsgran 

• 220 ha tilplantet med nobilis  

 
 

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. 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. 
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Kontrollen af fondsmidlernes korrekte anvendelse har også i 2004 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 2004 
 
Hvad har fonden støttet økonomisk i 2004. 
 
 
 
I 2004 er der givet tilsagn om økonomisk støtte til projekter for i alt kr. 6.019.103 
 

Afsætningsfremme Forskning og forsøg
Produktudvikling Rådgivning og uddannelse
Revision Øvrige udgifter

 

 

 
Afsætningsfremme     2.795.000 

Forskning og forsøg     2.615.020 

Produktudvikling        293.220 

Rådgivning og uddannelse       315.863 

Revision  og kontrol        110.419 

Øvrige udgifter          17.749 
 

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 
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og uddannelse og 2,6% til investeringer i miljøforbedrende foranstaltninger. Puljerne kan 
overskrides med maksimalt 10%. 
 
 
 
 
Støttede projekter i 2004 
 
Afsætningsfremme. 
Der er i 2004 givet tilsagn om støtte til i alt 3 projekter vedrørende afsætningsfremme. 
  
 
Afsætningsfremme for nordmannsgran juletræer i Tyskland og 
Østrig. 
 
Projektets generelle målsætning er som hidtil, 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/østrigske husstande med juletræ, men hvor Original 
Nordmannsgran sættes i fokus som det naturlige valg ved indkøbet af juletræet.  Projektet 
bygges op omkring tre påvirknings grupper – nemlig forbrugere – selve handlende og 
medierne/pressen. Som noget nyt i dette projekt vil der ske en forstærket indsats overfor 
kæderne, således at man forsøger at få denne distributionskanal til at fokusere mindre på prisen 
og mere på kvalitet og ekstra værdier ved Original Nordmannsgran træer.  
 
Projektet er en fortsættelse af de tidligere års afsætningsfremme for danske nordmannsgran 
juletræer til de tysktalende dele af Europa. De tidligere projekter har medført en kraftig stigning i 
afsætningen af nordmannsgran juletræer fra Danmark. 
 
Projektholder: Koop und Hagenkötter og Dansk Juletræsdyrkerforening. 
 
 
 
 
Afsætningsfremme for nordmannsgran juletræer i Polen. 
 
Projektets generelle målsætning er som hidtil, at fremme afsætningen af nordmannsgran 
juletræer på bekostning af andre træarter –  hvilket i sær er blågran, rødgran samt kunstige 
træer samt øge andelen af polske husstande med et juletræ. Samtidig er det projektets mål at 
fastholde og udvide markedsandelen for danske nordmannsgran juletræer på det polske 
marked. 
 
Projektet bygger på de samme elementer, som med stor succes er gennemført i det tysktalende 
område af Europa. Der anvendes derfor de samme afsætningsfremmede elementer, og Original 
Nordmann logoet anvendes centralt i kampagnerne.  
 
Projektholder: Dansk Juletræsdyrkerforening. 
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Markedsudvikling for nordmannsgran juletræer i nobilis klippegrønt i Paris. 

Projektets formal er at få udbredt kendskabet til nordmannsgranen som juletræ og nobilis 
som dekorationsvarer i bevidstheden hos både den generelle franske samt den specifikke 
parisiske forbruger. Gennem dette udvidede kendskab til både varerne og deres 
anvendelsesmuligheder er det hensigten, at stimulere efterspørgslen positivt på 
henholdsvis nordmannsgran som juletræsprodukt og nobilisklip som dekorationsvarer. 
Som endeligt mål for projektet er det derfor defineret, at der finder en forøgelse af den 
afsatte mængde juletræer og klippegrønt til det parisiske marked sted. 

 
Projektholder: Dansk Juletræsdyrkerforening, Larsen Dried Flowers A/S, Sapin Nordmann ApS, 
Brdr. Majland A/S:  

 
 
 
 

Forskning og forsøg. 
Der er givet tilsagn om støtte til 11 forskningsprojekter i 2004.  
 
 
Algebelægning på nåle af juletræer og pyntegrønt – årsager og bekæmpelse: 
 
Projektets formål er at belyse omfanget af algebelægninger i danske juletræs- og 
pyntegrøntkulturer og deres sammenhæng med mikroklima, luftmiljø og øvrige 
kulturbetingelser, samt – om muligt – at anbefale kulturmæssige dispositioner til minimering af 
problemet. 
 
Der er ligeledes projektets formål at anbefale procedurer til afværgelse eller miljøacceptabel 
bekæmpelse af algebelægninger på grannåle ved afprøvning af en række sprøjtemidler og 
behandlingers effekt på algebelægninger. Herunder anbefale doseringer og sprøjtetidspunkter 
med henblik på undgåelse af eventuelle  
 
Projektet vil kortlægge viden om omfanget af algebelægninger på nåle i danske juletræs- og 
pyntegrøntkulturer, samt hvilke kulturmæssige betingelser, der i særlig grad fremmer dannelsen 
af belægninger, herunder specielt betydningen af kvælstofdisposition. Endvidere vil projektet 
føre til udvælgelse af de mest effektive og miljørigtige kilder. 
 
Projektet sigter i første række mod at finde kulturmæssige strategier for at undgå 
algebelægninger, og dermed en senere bekæmpelse. Såfremt en bekæmpelse er nødvendig, 
vil projektets resultater pege på de bekæmpelsesmidler og metoder, der har færrest uønskede 
virkninger i miljøet. Der er  lagt vægt på at afprøve midler, der i forvejen bruges som alternative 
insekticider, acaricider (olieemulsioner) og bladgødskning, og som også virker mod galmider. 
Det vil således være en miljømæssig gevinst, hvis det kan godtgøres, at almindelige gødskning 
med sulfatholdige salte, og olieemulsioner er i stand til at forebygge eller bekæmpe alger uden 
anvendelse af andre specielle algicider. 
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Projektholder: Botanisk Institut, Københavns Universitet. 
 
 
 
 
 
 
 
Screening og afprøvning af nye herbicidblandinger til renholdelse af juletræer og 
klippegrønt. 
 
Det er projektets overordnede formål at forsøgsmæssigt at afprøve en række nye, 
miljøacceptable herbiciders effektivitet og kulturskånsomhed. 
 
Det er ligeledes projektets overordnede mål at tilvejebringe den fornødne dokumentation til off-
label godkendelse eller helst regulære godkendelse for et  eller flere midler, afhængig af, hvad 
kemikaliefirmaernes firmapolitik måtte tillade 
 
Det er en overordnet hypotese for projektet, at anvendelse af nye herbicider i juletræskulturer vil 
kunne erstatte den traditionelle forårsanvendelse af terbuthylazin i blanding med Karmex.  
Det forventes, at anvendelse af nye ukrudtsmidler i juletræskulturer vil kunne medføre en 
sammenlagt billigere ukrudtsbekæmpelse pr. ha end i dg. 
 
Det forventes, at rigtig brug af nye midler ikke vil medfør væsentlig ringere ukrudtsvirkning eller 
større risiko for kulturtræerne end i dag. 
 
Projektholder: PC-Consult. 
 
 
 
 
Dokumentation af effekten af alternative bekæmpelsesmidlers effekt på alm. 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 ræerne. 
Trods lovende forsøgsresultater er der usikkerhed om effekten og pålideligheden af alternative 
bekæmpelsesmidlers virkning i praksis. Projektet 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 usikker 
satsning. For pyntegrøntdyrkeren som ikke ønsker, eller har mulig for, at anvende 
konventionelle bekæmpelsesmidler er kendskab til alternative bekæmpelsesmidlers virkemåde i 
praksis derfor væsentligt for en sikker stillingtagen til nordmannsgranernes fremtidige rolle i 
pyntegrøntkulturer. 
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Projektholder: Skov & Landskab, KVL. 
 
 
 
 
Røde nåle (CSNN) i nordmannsgran. Udløsende faktorer og bekæmpelsesmuligheder. 
 
Projekts formål er at: Bekræfte diagnosen CSNN på nordmannsgran, Afklare hvilke  faktorer der 
udløser røde nåle = CSNN, Finde metode til kunstig inducering af CSNN symptomer, Udvikle 
test af disponering for CSNN på skud eller små planter, Teste mulige forebyggende 
behandlinger, Afprøve mulighed for varsling af år med risiko for røde nåle. 
 
Projektholder: Skov & Landskab, KVL. 
 
 
 
 
Topskudsvækst i nordmannsgran – betydning af gødskning og klima. 
 
Det er projektets formål i fase I at udvikle en vækstmodel, der forklarer topskudsstrækningen. 
Modellen baserer sig på gødskning og klima og kan anvendes som beslutningsgrundlag ved 
valg af gødningsstrategi, der på en gang tager hensyn til bedst mulig kvalitet blandt andet 
nålefarve og en acceptabel topskudsvækst. 
 
Projektholder: Skov og Landskab, KVL.  
 
 
 
Etablering af basisviden for udvikling af en produktionsmodel for nobilis klippegrønt   - 
FASE III. 
 
Projektets formål er at udarbejde synteser vedrørende tidligere resultater, og arbejdet må 
formodes at resultere i praksisnære anbefalinger til producenterne af nobilis klippegrønt. 
 
Projektholder: Skov og Landskab, KVL. 
 
 
 
 
Optimal ernæring og mangelsygdomme i nordmannsgran.  
 
Projektets formål er dels: 
At identificere ernæringssygdomme, der formodes at være årsagen til mange af de 
misfarvninger, som opleves i dag. 
 
At belyse fysiogene sygdomme i nordmannsgran og  kortlægge næringsstoffer- 
nes cyklus i nordmannsgran igennem vækstsæsonen og forebygge ”rødspidssyndrom ” 
(CSNN). 
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Der er projektets hypotese, at en hensigtsmæssig tilførsel af næringsstoffer vil kunne eliminere 
elle mindske misfarvninger i nordmannsgran juletræer. Det er ligeledes en hypotese, at 
nåleanalyser i vækstsæsonen vil kunne afspejle træernes ernæringstilstand, og således danne 
basis for gødsknings/behandlingsstrategi. 

 
Projektet undersøger, om vellykkede metoder i gartnerierhvervet kan overføres til 
juletræsproduktion, og der er således tale om afprøvning af metoder, som ikke tidligere har 
været anvendt. Projektet bygger videre på gode resultater fra amerikanske forskere, der med 
godt resultat har hjulpet amerikanske juletræsdyrkere. 
 
Projektholder: Brenntag Nordic A/S. PC-Consult,  
 
 
 
Organisk gødning til nordmannsgran juletræer. 
 
Det er projektets overordnede formål at afdække gødningstypens indflydelse på miljø og 
juletræskvalitet hos nordmannsgran juletræer,  herunder: 
 
Om organiske gødninger kan erstatte/supplere traditionel uorganisk kvælstofhandelsgødning og 
reducere kvælstofudvaskningen samtidigt med at juletræskvaliteten sikres. 
 
At sammenligne referencebehandlingen (NPK 23-3-7, 75 kg N/ha/år) med udvalgte (mennesker, 
dyre eller plantebaserede) organiske gødningstyper med varierende kvælstofdosering for 
tilvækst (højde og topskudsvækst), farve, frodighed (antal knopper og grene) og sundhed 
(vitalitet og skadesniveauer). 
 
Om organiske gødninger har et tilstrækkeligt potentiale til at leverer næring  stofferne ”in time” 
for nordmannsgran 
 
Om organiske gødninger har problematiske skæve næringsstof-sammensætninger for vækst, 
farve og sundhed. 
 
Hypoteser: 
Brug af organiske gødninger giver en ligeså god juletræskvalitet som traditionel 
handelsgødning. 
 
Brug af organisk gødning resulterer i en reduceret kvælstofudvaskning sammenlignet med 
traditionel handelsgødning. 
 
Anvendelse af organisk gødning med ”skæv” næringsstofsammensætning forrykker træernes 
næringsstofbalance. Tilførsel af supplerende næringsstoffer kan være nødvendig. 
 
Projektholder: Skov og Landskab, KVL. 
 
 
 
 
Kontrol af nordmannsgran – frøkilder ved hjælp af DNA-analyse. 
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Projektet skal undersøge om de nyudviklede DNA-mikrosatelitter kan benyttes til at teste 
oprindelsen af nordmannsgranfrø. Problemstillingen vedrørende herkomstkontrol af 
nordmannsgranfrø har været central i årtier, og er relevant som aldrig før set i lyset af den 
politiske udvikling i Kaukasus-regionen. Gennem det seneste år er der derfor arbejdet målrettet 
på at udvikle DNA-mikrosatelitter, og næste skridt med en objektiv herkomstkontrol er derfor at 
teste disse på et udvalgt sæt af kommercielt vigtige frøkilder for at afgøre metodens potentiale i 
praksis. 
 
Projektholder: Skov & Landskab, KVL. 
 
 
 
 
 
 
Samspillet mellem frostfølsomhed og næringsstofstatus hos nordmannsgran i 
gødningsforsøg och bevattningsforsøg. 
 
Projektet skal undersøge, hvilken betydning gødskning og vanding har for frostfølsomheden hos 
nordmannsgran. Resultaterne skal anvendes til at udvikle en model, som beskriver 
nordmannsgrans fænologiske udvikling, vinterdvale og knopbrydning. Den statiske 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 
gødskningsstrategi, hvor man tager hensyn til risikoen for frostskader i vinterhalvåret. 
 
Projektet bygger videre på eksisterende forskning, og der kan derfor påregnes nogen 
synergieffekt fra andre projekter. Set i dette lys fås der således meget for pengene. Projektet er 
interessant, idet vi herigennem kan få en større basisviden om  de plantefysiologiske processer. 
Projektet vil ligeledes give interessant viden om gødskningens indvirkning på de processer, som 
er med til at bestemme træernes frostfølsomhed. Der fokuseres især på hærdning og 
afhærdning, hvilket er interessant i sig selv, men en nærmere bestemmelse af gødskningens 
indvirkning på udsprings tidspunkt ville være ønskelig. Med tendens til mildere klima vil 
forårsnattefrosten blive et mere centralt problem. I projektet er der dog en del mere 
grundvidenskabelig forskning, og det er tvivlsomt, og projektet er omfattende nok til at kunne 
udvikle en model, der vil kunne implementeres til gavn for producenterne.  
 
Projektholder: Skov og Landskab, KVL. 
 
 
 
 
Abies amabilis til juletræer – hvad ved vi?.  
 
Der er en vedvarende og naturlig interesse i branchen for at finde nye produkter. Abies Amabilis 
er en træart som der ikke kendes ret meget til i Danmark. Amabilis er kendetegnet ved i naturen 
at fremstå som et smalt træ med smukt matgrønne nåle ordnet i en flot dækkende struktur. 
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Netop et smalt træ er et produkt som det europæiske juletræsmarked i stigende udstrækning 
efterspørger. 
I branchen har det været drøftet om ikke denne træart kunne have et potentiale i Danmark, og 
det er sekretariatets vurdering at et sådant potentiale eksisterer. I Norge har træarten nogen 
udbredelse til pyntegrøntformål. Dette er ikke nævnt i ansøgningen, og nordmændene burde 
kontaktes vedrørende erfaringsopsamling. Projektet lægger op til, at der fremskaffes frø til 
fremstilling af planter, men selve etableringen af planteproduktion er ikke indeholdt i projektet. 
Det ville være en fordel, såfremt projektet sikrede etablering af planteproduktion til et en 
fremtidig afprøvning, når nu projektets litteraturstudie skulle give resultater vedrørende egnede 
provenienser/områder. I budgettet burde der være plads til dette. 
 
Projektholder: Skov og Landskab, KVL. 
 
 
 
 
 
 
Produktudvikling 
 
Der er givet tilskud til 6 projekter under produktudvikling. 
 
 
Kegleklipning af juletræer. 
 
Udvikling af maskine til  breddeklipning og kegleklipning af juletræer. Udstyret tænkes ophængt 
i en almindelig kran rotator og ved hjælp af en lasercentreting vil det også være muligt at få 
etableret de rette vikler i klipningen.’ 
 
Udviklingen i de seneste år med brug af motormanuelle hækkeklippere til formning af juletræer 
medfører uhensigtsmæssige arbejdsstillinger udfra ergonomisk betragtning. Udvikling af et 
værktøj, der enten kan ophænges i en almindelig skovkran eller på en portaltraktor vil derfor 
kunne fremme arbejdsmiljøet ved dyrkning af juletræer. Projektet er inspireret fra amerikanske 
maskinløsninger, men det nye spændende er en udvikling af et laserbaseret centreringsværktøj. 
 
Projektholder: Niels Kjær Laursen. 
 
 
 
 
Målinger og registreringer i forbindelse med mekaniseret kegleklipning af juletræer. 
 
Målinger og registreringer i forbindelse med mekaniseret formklip af juletræer med henblik på 
optimal justering af kegleklipper i forhold til trestørrelse og vækstrytme. 
 
Projektholder: Skov og Landskab, KVL. 
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Nordmannsgran juletræsmodeller – afprøvning af forskellige metoder til højde- og 
bredderegulering. 
 
Projektets formål er i praksis at afprøve og sammenligne de forskellige  metoder til 
bredderegulering, og at opstille en optimal model med tidsforbrug for de enkelte operationer, 
som kan udføres rationelt. 
 
Målet skal fremkomme gennem afprøvning og måling af tidsforbrug ved de forskellige metoder, 
samt gennem besøg og interviews med producenter. 
 
Der er blandt praktikere et udbredt behov for viden om omkostningsniveau for de forskellige 
metoder. Ligeledes savner mange praktikere en systematisk beskrivelse af forskellige metoder 
og tidspunkterne for iværksættelse 

 
Projektholder: Dansk Juletræsdyrkerforening 

 
 
 

Vækstregulering af nordmannsgran juletræer – afprøvning af metode til udbringning 
af Pomoxon ved bredsprøjtning. 
 
Projektets formål er at udvikle og afprøve nye metoder til udbringning af 
vækstreguleringsmidler i juletræer,  for gennem disse metoder at afhjælpe de 
arbejdsmiljømæssige problemer, der er ved allerede kendte metoder. 
 
Formålet er desuden at forenkle og rationalisere arbejdsgangen ved vækstregulering, og 
dermed at opnå en mindre omkostning pr. træ. 
Gennem afprøvning at undersøge effekten ved disse metoder i forhold til kendte metoder, 
dels på topskudsvæksten, men også på en evt. virkning på sideskudevæksten. 
 
Projektholder: Dansk Juletræsdyrkerforening. 
 
 
 
 
Fortætning af åbne juletræer. 
 
Projektets formål er primært at følge udviklingen af de fortættede træer endnu et år og i denne 
forbindelse udvikle en anbefaling til behandling af træer, hvor toppen af forskellige årsager ikke 
er blevet udviklet. 
 
Sekundært er formålet at følge udviklingen af sommerklippede træer 2 år efter indgrebet. 
 
Endelig vil projektet give mulighed for at registrere, om klippeskader fra breddereguleringen 
forsvinder efter 3 vækstsæsoner. 
 
Udviklingen i de sidste par år, har gjort dette projekt endnu mere interessant, idet de stærkt 
skærpede kvalitetskrav, medfører at udbytteprocenterne i kulturerne er faldende. 
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De foreløbige resultater er lovende, men på en række områder noget overraskende. Meget 
tyder på, at indgrebene kræver mindst to til flere års vækst for at give positive resultater. 
 
Projektholder: Dansk Juletræsdyrkerforening. 
 
 
 
 
Lagring på rod. 
 
Projektets formål er at vurdere, om det for hvert enkelt behandlingsmetode er mest 
hensigtsmæssigt at lade træet fortsætte væksten i 1 eller 2 år efter de indgreb, som er 
beskrevet og gennemført i projektet ”Lagring på rod”. 
 
De foreløbige resultater er for nogle behandlingers vedkommende lovende, men samtidig 
overraskende. Det er derfor sekretariatets vurdering, at en forlængelse af projektet, vil give 
værdifuld ny viden om metoder til lagring på rod. 
 
Projektholder: Dansk Juletræsdyrkerforening. 
 
Rådgivning og uddannelse. 
 
Produktionsafgiftsfonden har givet tilskud til 3 projekter: 
 
 
 
Fremvisning af faglige punkter på Langesø-messen i 2004. 
 
Projektets formål er dels at formidle de nyeste forskningsresultater til de besøgende på messen 
i 2004, dels via nye demonstrationsanlæg/forsøg at fremvise aktuelle og centrale 
dyrkningsproblemer samt forslag til disses løsning. Det tilstræbes, at projekter, som får eller har 
fået tilskud fra PAF profileres særligt kraftigt. 
 
En meget væsentlig del af fremvisningen er det umiddelbare indtryk af 
forsøgene/demonstrationsanlæggene kombineret med den mundtlige dialog, som den 
besøgende får, og som ikke på tilsvarende vis kan tilegnes gennem skriftlig formidling. 
 
Projektet er en gentagelse af de tidligere busture på Langesø-messen. Erfaringsmæssigt 
deltager 5-700 personer i denne, og herigennem er der god mulighed for, at bidragsyderne til 
PAF får et kontant udbytte af indbetalingerne. Det er samtidig vores erfaring fra tidligere, at 
mange praktikere kan lide denne form for praktisk og kontant formidling af ny viden fra 
forsknings- og udviklingsprojekterne. 
 
Projektholder: Skov og Landskab, KVL.  
 
 
 
 
Temadage om juletræer og klippegrønt  - 2005. 
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Formålet med temadagene er at formidle aktuel og tidssvarende viden til juletræsproduktionens 
praksis samt til handelsleddet i erhvervet.  
 
Temadagene er stærkt fokuseret på at dække et bredt spektrum af faglige emner af relevans for 
juletræserhvervet, og på at formidle viden på en sådan måde at alle juletræs- og 
klippegrøntproducenter, store såvel som små, får et fagligt udbytte ved deltagelse i temadagene 
 
Projektet er en gentagelse af et tilsvarende projekt, der blev afviklet i foråret 2004. Det er tredje 
gang at et sådan arrangement påtænkes afholdt. Tilbagemeldingerne fra deltagerne har været 
positive, og deltagerantallet har været stigende. I foråret 2004 deltog ca. 335 personer i disse 
møder 
 
Projektholder: Skov og Landskab, KVL /Dansk Juletræsdyrkerforening 
 
 
 
 
 
 
Afholdelse af planteværnskurser for juletræsdyrkere. 
 
Formålet med projektet er afholdelse af planteværnskurser rundt om i landet med præsentation 
af den nyeste viden inden for plantebeskyttelse ved juletræs- og pyntegrøntdyrkning. Samt 
opdatering om de gældende regler, lovgivning og praktiske muligheder for at løse 
planteværnmæssige problemer. 
 
Planteværnskurserne har været afholdt igennem mange år, og de har givet praktikere værdifuld 
viden og opdatering vedrørende brug af planteværnsmidler samt resultater om de seneste 
forsøgsresultater. Kurserne kunne sidste år samle ca. 100 deltagere.  
 
Projektholder: PC-Consult 
 
 
 
 
 
Afsluttede projekter i 2004 
 
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. 
 
 
 

      ”Mariehøns til bekæmpelse af ædelgranlus: Skov og Landskab, Kvl (1997-0027). 
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Laboratorieundersøgelsen viser, at der er et potentiale i at tiltrække mariehøns til arealer med 
juletræer. Selv om de forlader arealet igen i det tidligere forår, vil der kunne forventes en effekt 
på populationsniveauet hos ædelgranlusene inden da. En vurdering af duftstoffets tiltrækning 
under feltforhold viser i et forsøg (1999), at det i LOW koncentration kan virke tiltrækkende på 
mariehøns i feltforsøg, Effekten er at tætheden omtrent kan fordobles. Der er en meget kraftig 
afstandsrelation, med størst tæthed af mariehøns på attraktortræet – træet med duftstoffet. 
Virkningen begrænser sig dog ikke blot til attraktortræet, men når minimum ud til tre rækker fra 
attraktortræet. Et andet forsøg (2000) viser, at man ikke under et kan konkludere så entydigt. 
Der er flere faktorer som spiller ind og flere forhold, der bør undersøges nøjere under mere 
kontrollerede forhold. 
 
I virkeligheden bør man i praksis stile efter en forøget tæthed på et større areal.  
 
Hvis man vil beholde mariehønsene på arealet gennem hele sæsonen, skal der tænkes på et 
supplerende foder – f. eks. Pollen, svampesporer eller kunstigt fødesubstrat.  
 
Projektets resultat kan således ikke umiddelbart omsættes til praktisk brug, men projektet har 
bidraget til større viden og forståelse for insektbekæmpelsessystem, der bygger på en balance 
mellem skadedyr og nyttedyr. 
 
Effektivisering af nette- og pakkefunktionerne for juletræer: CompacTree (1999-0009 
 
Dersom palletransport kan reducere omkostninger i producentleddet vil mulighederne for at 
mekanisere øges, og den afsætningsfremmende virkning slå igennem i salgsleddet. For tiden 
opfatter producenterne ikke palletering som rationalisering, de investerer, fordi de tro på ideen 
og gerne vil servicere deres kunder. Compact – 1500 er med alle sine muligheder: læsning af 
pakkerne, pakning af storpaller, europaller og CC containere samt muligheden for at kunne 
transportere varerne, en meget alsidig maskine. Der er imidlertid ikke behov for alle funktioner i 
alle sammenhænge. Ved køb af maskine nr. to vil det f. eks. være tilstrækkeligt, at den kan 
pakke CT – pallen, resten er overflødigt. De udenlandske grossister har brug for mindre 
avancerede maskiner til færdigvarer og andre produkter, der ikke kræver stor komprimering. Til 
gengæld har især grossisterne behov for et hurtigt skift, når forskellige kunder skal serviceres 
fra en plads, og ønsker derfor specialudstyr uden andre indstillinger end den anvendte. 
 
I forbindelse med den stigende produktion af juletræer, er det naturligt at forsøge at slå flere 
arbejdsgange sammen og dermed opnå en rationaliseringsgevinst. Ved at slå netning og 
pakning sammen berøres træerne færre gange, og antallet af overkørsler i kulturerne mindskes. 
 
For praksis har gennemførelsen af dette projekt medført, at CT maskinerne dels er blevet mere 
alsidige og dels mere effektive, således at konstruktioner, der tidligere medførte stop i den 
hektiske høstperiode nu er forbedret. Ikke alle de løsningsmodeller, der gennem projektet er 
undersøgt, har kunnet realiseres til praktisk holdbare værktøjer. 
 
 
 
 
Sekventiel udbringning af gødning til nordmannsgran juletræer: Skov og Landskab, KVL (1999-
0024) 
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Forsøget har haft til formål at undersøge om de tilladte 75 kg N/ha med fordel kunne udbringes 
af flere gange end den traditionelle forårsgødskning. 
 
Forsøget har især set på sommerudbringning i juli i forhold til den traditionelle april gødskning. 
Ligeledes er effekten af gødskning hver måned i vækstperioden undersøgt samt forskellige 
gødningstyper. 
 
Resultaterne viser, at delt udbringning af gødning på lerjord forbedrer generelt set nålefarven, 
nedbringer udvaskningen og øger tilgængeligheden af kvælstof, men øger risikoen for en 
kraftigere topskudsvækst med deraf følgende stor hyppighed af træer med en for stor grenkrans 
afstand. Forsøget bekræfter, at brug af 14-3-18 giver mindre vækst end 23-3-7 ved samme N 
tilførsel. Forsøget har ikke vist, at der er statistisk sikre forbedringer af kvalitet og mængde af de 
salgsklare juletræer. 
 
Forsøget viser også, at udvaskningen af næringsstoffer kan mindskes ved delt gødningstilførsel. 
På næringsrige jorder, bør gødskning i de første 2-3 år  ikke finde sted, medens 
gødskningsmængden fra ca. det 4. år bør øges gradvist til ca. 100 kg N/ha i de store høstår. 
Med denne fremgangsmåde kan udvaskningen holdes nede på 10-15 kg N/ha/år. 
 
 
 
Containerdyrkede Abies Nordmaniana udsat på friland i dobbeltpotsystem: Gl. Kirstineberg 
Planteskole A/S (1999-0029) 
 
Der var store forventninger til dobbeltpotsystemet med de kvalitetsfremmende udslag de 
indledende undersøgelser viste  i form af flere internodie knopper, farve og træernes rødder. 
 
I vækståret 2002 og 2003 begyndte der, at vise sig nogle alvorlige problemer med rødder og 
stagnation i topskuddets vækst, hvor topskuddet ikke stod i forhold til træets størrelse. Dette har 
været medvirkende til en reduktion i kvalitet og mængden af salgstræer. Desuden har 
druknedøden været et stort problem ikke kun i form af kassation, men vandingsmæssigt har der 
været en stor udfordring, da nogle af træerne skulle have normal vandmængde og andre havde 
kun behov for halv mængde, derfor måtte man vande efter gennemsnits træernes behov og 
acceptere at nogle af træerne gik til. 
 
Med de problemer der er beskrevet kan dobbeltpotsystemet ikke umiddelbart  anbefales i den 
udformning det havde i dette forsøg. Der er dog fortsat projektholderens opfattelse, at det må 
være muligt at designe produktionssystemet, så de her beskrevne problemer kan mindskes, 
eller måske helt elimineres. Planteskolen vil derfor arbejde videre med systemet men fokusere 
på indkøb af potter med et andet design, såsom antal drænhuller, udformning af potte og 
størrelse af potte. Planteskolen vil endvidere arbejde med at finde den rette dyrkningsteknik, 
som er nødvendig for at dette produktionssystem skal kunne lykkes. 
 
Da et af projektets formål også var at forbedre arbejdsmiljøet må det konstateres, at dette ikke 
er lykkedes. Planteskolen tror dog, at såfremt  ovennævnte problemer kan løses, kan  
arbejdsmiljøproblemerne også løses  
 
Planteskolen vil arbejde videre med at udvikle dette system, om end der er et stykke vej før det 
fungere optimalt. 
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Vækstregulering i nordmannsgran-juletræer: Prognoseredskab baseret på analyse og 
modellering af vækstmønstre:  Skov og Landskab, KVL (2000-0009). 
 
Projektets mål var at undersøge mulighederne for at forudsige væksten af træerne, således at 
praktikerne bedre kunne planlægge såvel arbejdsindsats vedrørende formning, 
topskudsregulering m.m. som salget. 
 
I projektet er der gennemført meget omfattende undersøgelser af  knoppernes programmering 
med hensyn til antal nåle, skudvækst og skuddenes indbyrdes vækst afhængig af placering på 
træet. Ligeledes er der set på klimatisk og gødningsmæssig påvirkning af skuddenes vækst. 
Der er udviklet et program, der på baggrund af en række data, kan simulere træernes 
vækstforløb. 
 
Projektet har givet meget værdifuld viden vedrørende knopudvikling og vækstforløb. Denne 
viden kan som enkelt byggesten anvendes af praktikerne vedrørende formning af træerne. En 
af de grundlæggende formål med projektet, nemlig at kendskab til tidligere års klima, skulle 
kunne forudsige topskudsvæksten er ikke lykkedes, men tidligere års vækst kan anvendes i 
simuleringer. Det udviklede program, som det var tanken at praktikere kunne anvende i 
planlægningsøjemed skal der arbejdes mere med, såfremt det skal være praktisk anvendeligt, 
men det kan anvendes ved videre forskning på området. 
 
 
 
 
Screening og afprøvning af nye herbicider og herbicidblandinger til renholdelse af 
juletræer og klippegrønt.  PC - Consult (2000-0026) 
 
Målet med projektet var at undersøge mulighederne for at finde nye midler til afløsning af de 
nuværende kendte midler, der er på vej ud af praktisk brug. 
 
Følgende midler er undersøgt: 
Sencor, Ally, Equip, Gratil, Hussar, Logo, Primus, Razer, Titus, 
 
En del af de prøvede herbicider har på visse ukrudtsarter givet en effekt, der er sammenlignelig 
med standardbehandlingens (terbuthylazin + karmex). Nogle af de nye midler er mere eller 
mindre aggressive over for nordmannsgran, hvis midlerne udbringes for tæt på 
skudbrydningstidspunktet. 
 
Ingen af midlerne bekæmper alle de gængse ukrudtsarter, så en af de fremtidige opgaver bliver 
at blande midlerne hensigtsmæssigt, så maksimal effekt opnås uden at skade granerne 
væsentligt. 
 
Flere af midlerne får en kraftigt forøget ukrudtsvirkning ved blanding af glyphosat, men dette 
øger samtidig kraftigt risikoen for sprøjteskader med misfarvninger. 
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En anden af de vigtige, fremtidige opgaver bliver at undersøge, hvordan de mest lovende midler 
opfører sig på andre relevante træarter som nobilis m.v.  
 
Af de afprøvede midler er de mest lovende midler til nordmannsgran: Ally, Gratil, Logo og Titus. 
 
 
 
 
Etablering af basisviden for udvikling af en produktionsmodel for nobilis klippegrønt 
Fase II:  Skov og Landskab, KVL  (2001-0009). 
 
Som navnet antyder har dette projekt indsamlet viden fra tidligere forskning – både dansk og 
udenlandsk. 
 
Afrapporteringen indeholder derfor en grundig gennemgang af viden vedrørende lysets 
betydning for de kvalitetsparametre (farve, nålesstilling og skudbygning) der indgår i nobilis 
sorteringen. Rapporten forklarer hvordan vokslaget, der giver den blå farve, dannes og hvilke 
faktorer der har indvirkning på dannelsen og mængden. Det konkluderes, at vokslaget især har 
til formål at beskytte mod fordampning samt den skadelige del af solstrålerne. Det konkluderes 
ligeledes, at det er vanskeligt at danne referencer mellem bestemte lysmængder i 
bevoksningerne og kvaliteten af det grønt der findes ved disse lysmængder. 
 
Der er således ikke nye konklusioner i dette projekt. Stamtalsafvikling og tynding af skørtet er 
stadigvæk de vigtigste parametre for udvikling af et produktionsapparat, der kan levere 
kvalitativt godt nobilis i større mængder.  
 
Det er tanken at der etableres en fase III i projektet, der gerne skulle munde ud i mere konkrete 
anvisninger til praktikerne vedrørende produktion af nobilis klippegrønt. 
 
 
 
 
Integreret produktion IP af nordmannsgran juletræer?: Dansk juletræsdyrkerforening (2003-0003) 
 
Tankegangen og principperne fra andre integrerede produktioner indenfor dansk jordbrug vil 
kunne overføres til dyrkningen af nordmannsgran juletræer. Som en del af projektet er der 
udarbejdet en detaljeret skitsering af, hvordan retningslinierne vil kunne se ud. 
Brugen af sådanne retningslinier vil give en række fordele blandt andet gennem uddannelse af 
producenterne og en øget bevidsthed om, hvorfor de enkelte indgreb bliver gennemført. 
Samtidig vil der ske en systematisk registrering af de dyrkningstiltag og kulturudviklinger, som 
arbejdet medfører. 
 
Det vil være naturligvis kræve ressourcer at bygge systemet op, og der vil være en 
indkøringsfase, hvor rutinerne endnu ikke er fastlagt, hvilket kan medføre kortsigtede 
økonomiske tab. Derfor er en vis risikovillighed nødvendig. Da der ikke eksisterer en etableret 
ordning for juletræer, kan det være svært at se incitamentet til at gå med, og der vil være en 
usikkerhed om, hvornår der vil blive opnået en økonomisk benefit af deltagelsen. 
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Afsætningsmæssigt synes det nuværende IP-begreb at have relevans set i forhold til juletræer. 
Hidtil er en stor del af IP-produkterne blevet afsat på hjemmemarkedet, hvor den danske 
oprindelse har være den vigtigste salgsparameter. De seneste år er der indenfor 
gartneribranche blevet udviklet internationale mærkningsordninger, som synes at have langt 
større gennemslagskraft på eksportmarkederne. 
 
 
 
 
Fremvisning af faglige punkter på Langesømessen - 2003:Skov og Landskab, KVL (2003-0009) 
 
Langesø-messen er branchens største årlige begivenhed. Messen besøges hvert år af 2500-
3000 personer, og heraf er en meget stor del danske producenter, der bidrager til Fonden. 
Herigennem kan der informeres om en del af de projekter som har opnået støtte, samt om 
andre interessante udviklinger i branchen. På ruten var der følgende punkter:  
 
Sortering af nobilis klippegrønt: 
Med udgangspunkt i en forsøgsbevoksning med forskellige provenienser af nobilis 
præsenteredes de forskellige sorteringer af nobilis klippegrønt. De forskellige sorteringer var på 
forhånd nedklippet, og dannede basis for bl.a. prisdrøftelser. 
 
Stamtalsafvikling i nobilis: 
Som en fortsættelse af sorteringspunktet præsenteredes et forslag til tynding af nobilis i 
højdeintervallet 4-8 m. Tyndingen er foretaget af Langesø og  i samarbejde forskere. Formålet 
var, at visualisere og diskutere tynding i nobilis, der er meget vigtig for udviklingen af grene til 
den fremtidige skørteproduktion. Endvidere var der mulighed for at danne sig et indtryk af en 
række plustræers formåen. En plan for stamtalsudviklingen blev udleveret. 
 
Nordmannsgran plusforsøg: 
Der blev præsenteret de første resultater for juletræsegnethed af 7 nordmannsgran 
provenienser og 128 plustræer. Et særligt anlagt demonstrationsareal (I forbindelse med selve 
forsøgets tilblivelse) blev fremvist.  
 
Formregulering af nordmannsgran: 
På Langesøs produktionsarealer er der udvalgt et område, hvor der er formklippet efter en 
række forskellige modeller. Behandlingerne giver et overbevisende indtryk a de forskellige 
muligheder.  
 
Gødskning af nordmannsgran: 
I et 4årigt PAF-forsøg (7 år fra anlæg) belyses effekten af delt gødskning i nordmannsgran.  Se 
mere udførlig afrapportering i denne beretning. 
 
 
 
 
Pilotprojekt om herkomstkontrol i Georgien:  Plantedirektoratet (2003-0017) 
 
Usikkerhed omkring herkomsten af det frø, som danner grundlag for produktion af planter i 
Danmark, har i mange år været stor. Derfor var målet med dette projekt, at undersøge 
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mulighederne for – gennem samarbejde med georgiske myndigheder -  at udvikle et 
kontrolsystem, der giver stor sikkerhed for frøets oprindelse. 
 
De danske firmaer og deres georgiske samarbejdspartnere har vist en god vilje til at udvikle og 
implementere systemer i skoven, som sikrer, at de høstede kogler mærkes hurtigt og entydigt 
efter høsten i henhold til den detaljeringsgrad det enkelte firma arbejder med. Firmaerne har 
tilsvarende iværksat mærkning og forsvarlig lukning af alle sække enten under indsamling i 
skoven, eller i kogleladen. Under besøget har det dog ikke været muligt at gennemføre en 
uvildig kontrol af de enkelte firmaers rutiner. 
 
De georgiske myndigheders kontrol i skoven er endnu ikke fuldt implementeret og langt fra på 
højde med vesteuropæisk standard. 
 
Efter høst er den danske kontrol med kogler eller frø meget begrænset. Det overlades til de 
georgiske firmaer at sikre, at kun frø fra de udpegede litra medtages i det rensede frø. 
 
Der er ingen lokal myndighedskontrol i lagre og under rensning af frøet. 
 
Der er konstateret  velvilje hos både de danske firmaer og deres georgiske partnere i 
forbindelse med udvikling af interne kontrolmetoder, som sikrer at der ikke sker en opblanding 
af frøene med frø fra andre kilder. 
 
Projektets konklusion  er, at det ikke for øjeblikket er muligt at kopiere de kontrolsystemer vi 
kender i Danmark. Det er heller ikke muligt for danske myndigheder at foretage kontrol i 
Georgien. 
 
 
Der kan arbejdes videre med en frivillig ordning, hvor danske frøimportører selv udarbejder og 
offentliggør kontrolprocedurer og rutiner i forbindelse med håndtering af frø med oprindelse i 
Georgien. Mulighederne herfor arbejdes der fortsat med. 
 
 
 
 
Temadage om produktion af juletræer og klippegrønt: Skov og Landskab, KVL/Dansk 
Juletræsdyrkerforening  2004(2003-022). 
 
Der blev afholdt i alt 5 temamøder med et samlet deltagerantal på ca. 350 personer. 
 
Det faglige indhold på temadagene 2004 var bredt anlagt, sådan at deltagerne ville få et stort og 
generelt brugbart udbytte af deltagelsen. 
 
Programmet 2004: 
 
Aktuelle bekæmpelsesmidler. 
 
Lovgivning, certificering, punktkilder og behandlingshyppighed. 
 
Nye planteværnsmidler, herunder erfaringer med Ally og Gratil. 

Årsberetning 2004  Årsberetning 2004 25



 
Turbostart af nordmannsgran. 
 
Flydende skræddersyede gødningstilførsler. 
 
Saneringsklip med omtanke – en metode til større udbytte i nobilis klippebevoksninger. 
 
Juletræsmodeller, metoder til bredde- og højderegulering. 
 
Markedsforventninger til 2004. 
 
Afkobling af landbrugsstøtten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 
 
 
Brenntag Nordic A/S, Strandvejen 104 A, 2900 Hellerup, .  Tlf. 43 29 28 00 
 
 
Plantedirektoratet, Skovbrynet 20, 2800 Kgs. Lyngby,  Tlf. 45 26 36 00 
 
 
Niels Kjær Laursen, Tønningvej 16, 8740 Brædstrup  Tlf. 75 75 19 02 
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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 
 
 
CompacTree, Claus Thomsen, Højvang 4, 5560 Aarup,   Tlf. 64 43 12 89 
 
 
Gl. Kirstineberg Planteskole A/S, Hulemosevej 23, 4800 Nykøbing Falster. Tlf. 54 85 34 32 
 
 
Sapin Nordmann ApS, Bisholt Strandvej 21, 8700 Horsens.   Tlf. 75 68 40 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Årsregnskab 2004 

                                                      Resultatopgørelse 

 Indtægter 2004 2003

 Produktionsafgift 3.511.645 3.567

 Tilskud:   

   Dansk Planteskoleejerforening 50.000 50

   Promilleafgiftsfonden 500.000 500

   Skov- & Naturstyrelsen 2.393.896 2.465

 Renter 123.593 103

  6.579.134 6.685

 Ikke forbrugte bevillinger 159.668 81

 I alt 6.738.802 6.766
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 Udgifter   

 Tilskud til projekter   

   Afsætningsfremme 2.795.000 3.300

   Forskning og forsøg 2.615.020 4.060

   Produktudvikling 293.220 397

   Rådgivning og uddannelse 315.863 152

  6.019.103 7.909

 Revision  og kontrol 110.419 58

 Øvrige udgifter 17.749 1

 Udgifter i alt 6.147.271 7.968

 Resultat 591.531 -1.202

 Administrationsbidrag:   

 Skov- & Naturstyrelsen 600.000 599

 I alt 600.000 599

    

 

 

 

 

 

 Balance 

  2004 2003

 Aktiver   

 BG Bank, Løbende konto 425.327 1.226

 BG Bank, Aftaleindlån  5.201.801 3.650

 Tilgodehavende afgifter 69.770 95

 Tilgodehavende tilskud, Dansk Planteskoleejerforening 50.000 0

 Tilgodehavende tilskud, Skov & Naturstyrelsen 5.821.013 5.074

 Aktiver i alt 11.567.911 10.045

 Passiver   

 Egenkapital 322.601 1.524
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 Overført resultat 591.531 -1.201

  Egenkapital i alt 914.132 323

 Gæld   

 Skyldige omkostninger 148.293 58

 Ikke identificerede indbetalinger 2.762 3

 Bevilgede ikke udbetalte tilskud fra 1998 643.814 644

 Bevilgede ikke udbetalte tilskud fra 1999 481.024 735

 Bevilgede ikke udbetalte tilskud fra 2000 218.575 935

 Bevilgede ikke udbetalte tilskud fra 2001 1.940.077 2.492

 Bevilgede ikke udbetalte tilskud fra 2003 3.364.628 4.855

 Bevilgede ikke udbetalte tilskud fra 2004 3.854.606 0

 Gæld i alt 10.653.779 9.722

 Passiver i alt 11.567.911 10.045

    

 
Revisorpåtegning 
 
Konklusion 
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver og passiver 
og finansielle stilling pr. 31. december 2004 samt af resultatet af fondens aktiviteter for 
regnskabsåret 1. januar – 31. december 2004 i overensstemmelse med Miljø- og 
Energiministeriets revisionsinstruks af 28. april 2003. 
 
København, den 4. april  2005 
 
Revisionsfirmaet Hans Børge Nielsen 
  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 20 00 

  
 

Skovrider Finn Jacobsen   Dansk Juletræsdyrkerforening 
Tlf. 65 96 40 80    Amalievej 20 
    1875 Frederiksberg C 
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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

       
 
 
 
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
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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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