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Forord 

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

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

efterfølgende prioritering er også i 2006 fulgt, og det er vores indtryk at der er bred 

enighed om linien. 

 

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

interessante emner og ny viden. 

 

Det har i årets løb været drøftet i de berørte organisationer, der er repræsenteret i  

Produktionsafgiftsfondens bestyrelse, om fonden skulle fortsætte efter udløbet af den 

nuværende 5 års periode. Drøftelserne mundede ud i, at der var bred opbakning til en 

fortsættelse. I forbindelse med drøftelserne er der stillet forslag om mindre ændringer, og 

herunder bl.a. en mere fleksibel fordeling af midlerne til henholdsvis forskning og 

afsætningsfremme. Dette vil give bestyrelsen en større frihed til at disponere midlerne 

derhen, hvor der det enkelte år er mest brug for dem. Der har gennem diskussionerne vist 

sig interesse for at tildele forskningen flere midler end reglerne tilsiger. 

 

I forbindelse med revurderingen af fondens virke, er der gennemført en analyse af 

Fondens resultater. I denne analyse er der interessante resultater, som bestyrelsen vil 

anvende i det videre arbejde. Hele analysen kan ses på Skov og Naturstyrelsens 

hjemmeside – www.sns.dk under tilskudsordninger. 

 

Arbejdet med at forny ordningen er i fuld gang i Skov og Naturstyrelsen og det er vores 

håb, at vi denne gang undgår et tomgangsår, således som vi var udsat for ved 

afslutningen af den forrige 5 års periode. 

 

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 foranstaltninger, alt sammen i forbindelse 
med produktion, forarbejdning og distribution af juletræer og pyntegrønt. 

 

Ansøgning om støtte 

Fonden kan yde tilskud til: 

• Forsknings- og forsøgsinstitutioner, 

• Sammenslutninger og foreninger med tilknytning til juletræs- og 

pyntegrøntsektoren, 

• Selvejende institutioner, fonde, private virksomheder og personer,  

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

 

Fonden kan yde tilskud til følgende aktiviteter 

Afsætningsfremme med op til 100 %: Til finansiering af fælles foranstaltninger i forbindelse 
med afsætningsfremme af juletræs- og pyntegrøntprodukter. Tilskud til afsætningsfremme, 
som gennemføres af enkelte virksomheder, eller til aktiviteter, der har til formål at fremme 
afsætningen af enkelte virksomheders produkter, kan ikke få støtte, idet resultaterne skal 
være til gavn for hele branchen. 

 

Forskning og forsøg med op til 75 %: Til forskning og forsøg i forbindelse med produktion, 
forarbejdning og distribution af juletræer og pyntegrønt. 

 

Produktudvikling, rådgivning og uddannelse med op til 50%. Til produktudvikling, 
rådgivning og uddannelse i forbindelse med produktion, forarbejdning og distribution af 
juletræer og pyntegrønt. Det samlede støttebeløb pr. støttemodtager må ikke over en 
treårig periode overstige 100.000 EUR. I projekter til omstilling til miljøvenlig produktion 
kan tilskuddet udgøre op til 60 %. 

 

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

 

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

 

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

og pyntegrøntsektor, 

 

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

 

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

afrapporteringer skal gøres offentligt tilgængelige for alle interesserede parter, 

 

• Der må ikke forbeholdes intellektuelle rettigheder til resultaterne af 

udviklingsaktiviteterne i form af patent, mønsterbeskyttelse m.v. 

 

• Særligt for reklamekampagner gælder, at hvis tilskudsmodtager ikke selv ønsker at 

gennemføre reklamekampagnen, skal tjenesteydelsen sendes i offentligt udbud, i 

henhold til de danske regler for det offentliges indkøb af tjenesteydelser. 

 

 

Ansøgningsskema og vejledning kan rekvireres hos Fondens sekretariat ved henvendelse 

på tlf. 33 26 01 94. 
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Indbetaling til fonden 

 

Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt har i 2006 haft indtægter på i alt  
kr. 6.174.863 
 
 

 
 
 
 

Fondens indtægter 2006  

Produktionsafgift ved producenter der har bidraget med:  Kr.  3.184.320 

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.  2.080.535 

Renteindtægt:     Kr.     189.234 

Ikke forbrugte bevillinger:     Kr.     170.774 

 

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

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

Hvor mange er med? 
 
Ved fondens start i 1997 blev det samlede areal med nordmannsgran og nobilis anslået til 
op mod 40.000 ha. Siden fondens start i 1997 har der generelt været faldende priser på 
juletræer. Dette har medført, at mange producenter er stoppet, eller har indskrænket deres 
areal med juletræer. Ligeledes sker der en stærk påvirkning på størrelsen af det samlede 
nordmannsgran areal gennem den nu gennemførte reform af landbrugsstøtten. Alene 
landbrugsstøttereformen har medført en indskrænkning på knap 2000 ha. 
 
Arealafgiften er 125 kr. pr. ha pr. år for arealer med nordmannsgran eller nobilis, og den er 
uændret siden fondens start i 1997. Friholdt for denne afgift er dog arealer med: 

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

Arealer med nordmannsgran og nobilis over 1 ha 

 

 

Figuren viser hvorledes de tilmeldte arealer fordeler sig til træart, aldersklasse og 
indblanding i 2006. 

 

 

Nordmannsgran over 40 år Nordmannsgran

Nordmannsgran areal mindre end 20% Nobilis over 40 år

Nobilis Nobilis areal mindre end 20%
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Juletræs- og pyntegrøntarealer for 2006 

Nordmannsgran       Ha  18.296 

Heraf nordmannsgran over 40 år      Ha      -817 

Heraf nordmannsgran på areal med mindre end 20%     Ha       - 74 

Nobilis        Ha    8.995 

Heraf nobilis over 40 år       Ha      -906 

Heraf nobilis på areal med mindre end 20%      Ha        -21 

I alt afgiftspligtige arealer         Ha  25.473 

 

 

Herudover er der arealer på ejendomme hvor det tilplantede areal er under 1 ha. i 
2006. 

• 619 ha tilplantet med nordmannsgran 

• 247 ha tilplantet med nobilis  

 

 

Arealkontrol 

Kontrol er og vil altid være ubehagelig. Både for dem, der kontrollerer og de der bliver 
kontrolleret. Af hensyn til producenter der har tilmeldt deres arealer til 
Produktionsafgiftsfonden, er fonden forpligtet til at finde og kontrollere de producenter, der 
endnu ikke er tilmeldt. Det betyder nogle gange, at fonden bliver nødt til at ulejlige 
retskafne producenter med ekstra oplysninger for at kunne sortere i de data, fonden har til 
rådighed og på den måde finde frem til synderne. 

 
Fonden har effektive kontrolmuligheder til rådighed i dag. Dels er der gennem landbrugets 
forskellige tilskudsordninger samt diverse indberetninger muligheder for at krydschecke 
arealanvendelsen, og dels gennemfører sekretariatet og Skov og Naturstyrelsen 
selvstændige kontroller. Dette sidste sker både gennem fysik kontrol ude i felten, men 
også gennem forskellige digitale metoder. Det betyder, at muligheden for at finde 
utilmeldte arealer er blevet meget større.  
 
 
 
Kontrol med midlernes korrekte anvendelse 

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



   9

Fordeling af fondsmidlerne i 2006 

Hvad har fonden støttet økonomisk i 2006. 

 
 
 

I 2006 er der givet tilsagn om økonomisk støtte til projekter for i alt kr. 6.604.051 
 

 

 

 

Afsætningsfremme     3.067.000 

Forskning og forsøg     2.607.636 

Produktudvikling        556.546 

Rådgivning og uddannelse       372.869 

 

Revision og kontrol         106.887 

Øvrige udgifter             3.785 

 

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%. 
 

Afsætningsfremme Forskning og forsøg
Produktudvikling Rådgivning og uddannelse
Revision Øvrige udgifter
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Støttede projekter i 2006 

 
Afsætningsfremme: 

Der er i 2006 givet tilsagn om støtte til i alt 2 projekter vedrørende afsætningsfremme. 
 
Afsætningsfremme for nordmannsgran juletræer i Tysk land og Østrig 

Projektet er en fortsættelse af de tidligere års afsætningskampagner, og har grundlæggen-
de samme formål som hidtil, nemlig at øge og forbedre afsætningen af Nordmannsgran 
juletræer fra Danmark. Kampagnen har indeholdt en intens bearbejdning af distributions-
systemerne, mediebilledet samt herudover en direkte gennemførende reklameindsats mod 
forbrugerne i det store tysktalende område, som udgør hovedmarkedet for de danske 
juletræer. 
Det har været et kerneelement i årets kampagne at dreje fokus over i retning af 
brandingen af de danske juletræer gennem varemærket Original Nordmann. Meget af 
kampagneindsatsen har derfor drejet sig om oplysning og information i forbindelse med 
fordelene ved at arbejde med et indarbejdet varemærke som Original Nordmann er det i 
Tyskland. 
Det kan dokumenteres gennem gennemførte spørgeundersøgelser, at bevidstheden om 
brugen af Original Nordmann i markedsføring både lokalt, regionalt og nationalt er bety-
deligt øget i forhold til tidligere. Samtidig er ønsket om at bruge varemærket også øget 
overalt i distributionssystemerne. Derved er der etableret et godt grundlag for det videre 
arbejde med brandingen af de danske juletræer i måleområdet. 
Kampagnen har derfor også resulteret i en mærkbar forøgelse af bevidstheden omkring 
kvaliteten af de træer, der skal omsættes. Det betyder, at alle led i distributionssystemerne 
gennem brug af varemærke og branding har mulighed for at opnå forøgede priser uden at 
det betyder en nedgang i antallet af solgte træer på forbrugerniveau. 
Hovedmålsætningen for årets kampagne, som er en forbedret afsætning af de danske 
nordmannsgran juletræer er derved opnået. 
 
Projekt nr. 2006-0007             Bevilget støttebeløb kr. 1.700.000 
Projektholder: Informationszentrum og Dansk Juletræsdyrkerforening. 
 
 
 
Afsætningsfremme for nobilis klippegrønt  i Tysklan d 2006 

Projektet er en nystartet kampagne, som er tænkt som en længevarende indsats med 
henblik på at forbedre afsætningsvilkårene for det danske klippegrønt med hovedvægten 
lagt på nobilis grøntet. 
 
Årets indsats har fokuseret på at øge kendskabet til en række uudnyttede muligheder for 
klippegrøntet i almindelighed og nobilis grøntet i særdeleshed. Gennem samarbejde med 
førende florister er der på udstillinger i Tyskland præsenteret nye og inspirerende produk-
ter for den klippegrøntforbrugende blomster- og dekorationsbranche. Gennem et forøget 
kendskab til mulighederne er det hensigten at øge efterspørgslen efter det velsorterede og 
bedre betalte klippegrønt. 
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Tilbagemeldingerne fra hele floristbranchen i Tyskland har været særdeles positive, og der 
er en overvældende interesse fra blomsterbranchen for at modtage ny inspiration og nye 
innovative muligheder for de enkelte detailhandlere. Der er således etableret et stabilt 
grundlag for at kunne skabe en reel merefterspørgsel på de varetyper, som vil kunne træk-
ke hele det samlede prisniveau opad til gavn for den samlede klippegrøntbranche. 
 
Der er gennem projektet afdækket en række udfordringer, som skal løses i de fremtidige 
projekter, herunder at etablere et distributionssystem, som kan sikre, at detailhandlen også 
reelt har varerne til rådighed i de mængder og kvaliteter, som fremover vil efterspørges. 
Det vil således være en målsætning for fremtidige projekter at løse sådanne udfordringer. 
 
Gennem den markant forøgede interesse for information om brug af klippegrønt er der 
med projektet skabt grundlag for et permanent forøget forbrug af klippegrønt til en del af 
branchen, hvor forbruget gennem de senere år ellers har været i tilbagegang. Derved er 
hovedsætningen for projektet opfyldt. 
 
Projekt nr. 2006-0010                  Bevilget støttebeløb 1.367.000 
Projektholder: Informationszentrum og Dansk Juletræsdyrkerforening. 

 
 
 
 
Forskning og forsøg 

Der er givet tilsagn om støtte til 8 forskningsprojekter i 2006.  
 
Screening af jordherbicider og anvendelsestidspunkt  for sommersprøjtning med 

bladherbicider i juletræer 

Tidligere anvendte jordmidler er forsvundet, og de nu anvendte er ligeledes på vej til at 
blive udfaset. Som alternativer til jordmidlerne anvender producenter i stigende omfang 
minimidlerne, men disse er ikke altid effektive, og en del producenter kompenserer herfor 
ved at behandle flere gange. Projektet skal også ses i lyset af, at det meget udbredte 
planteværnsmiddel Diuron (Karmex) er på vej ud. De nye planteværnsmidler er underlagt 
meget strenge godkendelseskrav, og fremtidige herbicidløsninger vil derfor alt andet lige 
have en miljøfremmende effekt. 
Projektets formål er derfor gennem etablering af 3 forsøg, at teste en række egnede 
jordherbicider samt blandinger af jord- og bladherbicider. Et af forsøgene vil foregå i 
planteskole, og årsagen hertil er, at forsøget herved kan indeholde væsentligt flere indi-
vider pr. forsøgsled, hvilket reducerer den naturlige variations negative indflydelse på re-
sultaterne. 
 
Projekt nr. 2006-0003              Bevilget støttebeløb   kr.  69.728 
Projektholder: Danmarks JordbrugsForskning,  
Afdeling for Plantebeskyttelse og skadedyr. 
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Aldersgradueret behovsbestemt gødskning af nordmann sgran juletræer 

Projektet tager udgangspunkt i, at små træer har et lille behov for næringsstoffer, mens 
store træer har et større behov for næringsstoffer. På den baggrund søger projektet at ud-
vikle gødningsmodeller, der tilgodeser såvel miljøet som ønsket om at producere juletræer 
af høj kvalitet. I praksis er der en tendens til at gødske for meget i starten af en produk-
tionsperiode, og for lidt i den sidste del af produktionsperioden. Der vil derfor blive gen-
nemført sammenlignelige forsøg med de traditionelle gødningsstrategier med behovs-
baseret gødning, der matcher det med alderen stigende næringsstofbehov i bredgødskede 
juletræskulturer. Ligeledes indeholder projektet en række afprøvninger af gødningstyper 
og der foretages undersøgelser af biomassemodeller på ler- og sandjord. I de omfattende 
forsøg gennemføres tillige stofkredsløbsundersøgelser. 
 
Projekt nr. 2006-0004              Bevilget støttebeløb kr. 1.318.783 
Projektholder: Skov & Landskab, KU (LIFE) og Dansk Juletræsdyrkerforening 
 
 
 
Abies amabilis – anlæg af planteskole- og provenien sforsøg 

Abies amabilis er en interessant ny træart til juletræsproduktion. Selv om en praktisk ud-
nyttelse af projektet først kan finde sted om ca. 10 år, er det vigtigt at undersøge alter-
native træarter i forhold til nordmannsgran. Ikke mindst det forhold, at denne træart kom-
mer fra Nordamerika, hvor det må formodes, at en eventuel fremtidig frøforsyning vil være 
mere lokalitetsmæssig sikker end tidligere års erfaring med frøforsyning for nordmanns-
gran. 
 
Projektet er en udvidelse af et eksisterende projekt. På baggrund af resultaterne fra dette 
projekt, skal der etableres en afprøvning af ca. 25 provenienser af træarten. Afprøvningen 
vil dels ske i et planteskoleforsøg, hvor der kan opnås tidlige målinger af basale egenska-
ber ved træarten. De efterfølgende proveniensforsøg, hvor træartens egenskaber under-
søges, vil ske i 2-3 feltforsøg. 
 
Projekt nr. 2006-0009                Bevilget støttebeløb   kr. 170.916 
Projektholder: Skov og Landskab, KU (LIFE) 
 
 
 
Undersøgelse af selvbestøvning i nobilis – med anlæ g af en 1,5 generations 
frøplantage som case 
 
Projektet vil undersøge risikoen for selvbestøvning i nobilis, specielt i relation til anlæg af 
klonfrøplantager med udvalgte plustræer. For at opnå høje forædlingsgevinster er man 
ofte nødt til at bruge få udvalgte plustræer. Problemet med klonfrøplantager med få 
plustræer kan dog være, at der forekommer en høj andel af selvbestøvede individer, som 
igen kan give problemer med indavlsdepression. Projektet vil bestemme selvbestøvnings-
graden for udvalgte plustræer ved hjælp af DNA-markører. Som case benyttes 11 plus-
træer specielt udvalgt for juletræsegenskaber, og som HedeDanmark har besluttet at eta-
blere en ny klonfrøplantage med. Projektet skaffer således en værdifuld generel viden der 
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kan bruges i forædlingsprogrammet for nobilis, samtidig med at det bidrager til at sikre 
kvaliteten af en ny forædlet frøkilde i nobilis. 
 
Resultaterne af projektet anvendes direkte i praksis til anlæggelse af en frøplantage hos 
HedeDanmark. Det vil dog tage nogle år før projektets resultater kommer praktikerne til 
gavn. Men samtidig vil projektet bidrage til en dansk udvikling af de nye biokemiske 
teknikker i forædlingsarbejdet, og dette kan anvendes i udviklingen af andre frøplantager i 
f.eks. nordmannsgran. 
 
Projekt nr. 2006-0011                 Bevilget støttebeløb     176.103 
Projektholder: Skov og Landskab, KU (LIFE)  
 
 
 
Biologisk bekæmpelse af almindelig ædelgranlus. – d el II  

Det er projektets formål at sikre sig viden om, at de potentielle kandidater til klassisk biolo-
gisk bekæmpelse ikke allerede befinder sig her i landet, samt at starte eftersøgning af de 
naturlige fjender, der er potentielle kandidater til biologisk bekæmpelse, i Tyrkiet og Kau-
kasus 
 
Projekt nr. 2006-0014:                   Bevilget støttebeløb     261.902 
Projektholder: Skov og Landskab, KU (LIFE)  
 
 
 
Praktisk anvendelse af nåleanalyser i juletræsdyrkn ingen 

Projektet vil kaste lys over tolkningen af nåleanalyser ved at præsentere normalområder 
for næringsstofferne; N, P, K, Ca, Mg, S, MN og Fe. Herved kan dyrkeren vurdere absolut-
te næringsstofmangler (under mindste kritiske værdi) og relative næringsstofmangler (for-
holdet mellem næringsstoffer). Herudover beskrives de enkelte næringsstoffers funktion i 
nordmannsgranjuletræet set i et gødningsperspektiv og der gives en samlet beskrivelse af 
synlige mangler på næringsstoffer, herunder foto af udvalgte mangelsymptomer. 
 
Resultaterne udgives som en kortfattet beskrivende pamflet/brochure, der omhandler 
ovenstående. Pamfletten indsættes i ”Nåledrys” og vil kunne downlades fra Skov og Land-
skabs og Dansk Juletræsdyrkerforenings hjemmesider.  
 
Projekt nr. 2006-0018                Bevilget støttebeløb kr. 202.720 
Projektholder: Skov og Landskab, KU (LIFE) og Dansk Juletræsdyrkerforening  
 
 
 
Avanceret nordmannsgranforædling – fokus på frøplan tageproduktion 

Forsyningen med nordmannsgranfrø fra de foretrukne områder i Georgien kan til tider væ-
re usikker på grund af uroligheder i området, ligesom herkomst sikkerheden for det høste-
de frø kan være angivet med betydelig usikkerhed. Det er derfor nærliggende at bruge frø 
fra danske frøkilder, og projektet vil med udgangspunkt i en større forskningsindsats i bio-
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teknologiske metoder i den traditionelle nordmannsgran forædling søge at belyse 
variationen i dansk frøplantage afkom. Dels kvantificeres variationen i blomstring, dels vur-
deres eventuel indavls påvirkning af vækstkraft. Gennem denne viden udvikles en egentlig 
varedeklaration på danske frøavlsbevoksninger.  
 
Endeligt søger projektet gennem DNA teknikker at vurdere effekten af specifikke kombina-
tioner og anvendelsen ved fremtidig kloning. 
 
Der tages udgangspunkt i de frøplantager, der er anlagt for 10-15 år siden, og som så 
småt begynder at give frø. 
 
Projekt nr. 2006-0021:               Bevilget støttebeløb  kr. 257.484 
Projektholder: Skov & Landskab, KU (LIFE) 
 
 
 
Frøkontionering i nordmannsgran 

Udviklingen indenfor sortering af frø er kommet langt, men inden for nordmannsgran an-
vendes forsat ældre metoder, som ikke i tilstrækkelig grad opnår store forskelle mellem 
gode og dårlige nordmannsgranfrø forud for frøsortering. 
 
Projektet vil afdække nye behandlingsmåder på nordmannsgran frø, som dels inddrager 
forbehandling af frøet, dels afprøver effekten af forskellige sorteringsteknikker. 
 
I erhvervet er der en forøget interesse for at anvende dækrodsplanter, der kan plantes på 
et for startvæksten optimalt tidspunkt. Sortering af frø ventes at kunne optimere produk-
tionen af dækrodsplanter i planteskolesektoren, ligesom frøhandlerne vil kunne levere et 
mere ensartet produkt.  
 
Projekt nr. 2006-0025:               Bevilget støttebeløb  kr.  150.000 
Projektholder: Århus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet 
 
 
 
 
Produktudvikling 

Der er i 2006 givet tilsagn om støtte til i alt 4 projekter vedrørende produktudvikling. 
 
Additiver til forbedring af MCPA’s effekt overfor a gerpadderokke 

Projektets formål er at videreføre en forskning i tilsætning af additiver til MCPA. Denne er 
hidtil foregået efter opdrag fra Banedanmark, og anvendelsen har været udyrkede arealer. 
Dette projekt vil undersøge mulighederne for at overføre og udbygge denne forskning til 
juletræskulturer. Målsætningen er at effekten af MCPA  forbedres og mængderne nedsæt-
tes. Projektet har således også et miljømæssigt sigte. 
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Agerpadderokke er et meget besværligt ukrudt, som mange juletræsproducenter døjer 
med. Problemet er størst i agermarkskulturernes første år, hvor ukrudtet kan hæmme 
væksten af de små planter væsentligt. Der findes i dag kun få midler til bekæmpelse, og 
disse er ikke optimale. En forbedring af bekæmpelsesmulighederne, og en samtidig ned-
sættelse af miljøbelastningen vil derfor være fordelagtig. 
 
Projekt nr. 2006-0002:               Bevilget støttebeløb  kr.   94.996 
Projektholder: Århus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet 
 
 
 
Udvikling af værktøj til produktionsstyring af IP-J uletræer 

Projektet ventes at stille en certificeringsordning under EUREPGAP til rådighed for danske 
juletræsproducenter samt et tilhørende registreringsværktøj, som vil lette den nødvendige 
registrering. Certificeringsordningen er samtidig dokumentationsredskab for producenten 
og forventes at ville øge bevidstheden om brugen af hjælpestoffer i produktionen. I sidste 
ende kan dette også føre til reducerede omkostninger for producenterne. 
 
Projekt nr. 2006-0013:            Bevilget støttebeløb       kr. 239.550 
Projektholder:  Erfa-Gruppen om IP under Dansk Juletræsdyrkerforening 
 
 
 
Kegleklipning af juletræer 

Projektet er en fortsættelse af tidligere projekt om kegleklipning af juletræer. I det nye pro-
jekt sigtes mod at udvikle et aggregat til en portaltraktor, som kan bredderegulere juletræer 
mens maskinen kører op og ned i rækkerne. Projektet sigter primært på at nedbringe 
omkostningerne ved den mekaniserede bredderegulering, og redskabet skal kunne anven-
des samtidig med stabklipningen hvis der er ønskeligt  
 
Projekt nr. 2006-0019:                                                     Bevilget støttebeløb kr.    222.000 
Projektholder: Niels Kjær Lausen 
 
 
 
Etablering af demonstrationsparceller med nye herbi cider og herbicidblandinger til 
renholdelse af juletræer og klippegrønt 
 
Projektets formål er at etablere demonstrationsparceller på Langesø skovdistrikt med nog-
le relevante herbicider. Parcellerne indgår som en integreret del og et udstillingspunkt på 
Langesø Messen. 
 
Projekt nr. 2006-0022                                                        Bevilget støttebeløb kr.    73.250 
Projektholder: PC-Consult 
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Rådgivning og uddannelse 

Der er i 2006 givet tilsagn om støtte til i alt 3 projekter vedrørende rådgivning og 
uddannelse. 
 
Temadage om udenlandsk arbejdskraft i pyntegrønterh vervet 

Temadagen søger at afklare og definere gældende retningslinier for anvendelse af 
udenlandsk arbejdskraft, herunder hvilke efteruddannelsesmæssige tiltag der kan være 
behov for, Mere konkret søges at: 

• Undgå branchebelastende udvikling. 
• Aktørerne kan arbejde i en globaliseret verden. 
• Konkurrencefordelene ikke foræres væk i forhold til udlandet, der i stor stil anvender 

østarbejdere. 
Projektet vil således kunne bidrage til en større åbenhed, og sikre at reglerne kendes til 
bunds. 
 
Projekt nr. 2006-0012                 Bevilget støttebeløb kr.  53.438 
Projektholder: Dansk Juletræsdyrkerforening.  
 
 
 
Fremvisning af faglige punkter på Langesømessen 200 6 

Projektets formål er dels at formidle de nyeste forskningsresultater til de besøgende på 
messen i 2006, 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 særlig kraftigt. 
 
En meget væsentlig del af fremvisningen er det umiddelbare indtryk af forsøgene/demon-
strationsanlæggene kombineret med den mundtlige dialog, som den besøgende får, og 
som ikke på tilsvarende vis kan tilegnes gennem skriftlig formidling. 
 
Projekt nr. 2006-0015                Bevilget støttebeløb kr.   67.680 
Projektholder: Skov og Landskab, KU (LIFE) 
 
 
 
Temadage 2007 – om Juletræer og Pyntegrønt 

Formålet med temadagene er at formidle aktuel viden og seneste nyt fra forskning og 
udvikling til producenter, aftagere og handlende af juletræer og klippegrønt.  
 
Temadagene vil dække et bredt spektrum af faglige emner af relevans for juletræserhverv-
et og formidle viden på en sådan måde, at alle i erhvervet kan få et fagligt udbytte ved del-
tagelse i temadagene. 
 
Resultater fra forsknings-, udviklings. og markedsføringsprojekter støttet af Produktionsaf-
giftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt har høj prioritet i temadagenes faglige indhold. 
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Projekt nr. 2006-0023                Bevilget støttebeløb  kr. 178.500 
Projektholdere: Skov og Landskab, KU (LIFE), PC-Consult og Dansk 
Juletræsdyrkerforening 
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Afsluttede projekter i 2006 

Rapporter fra afsluttede projekter kan rekvireres hos de institutioner eller virksomheder, 
der har gennemført projektet. Herudover kan rapporterne læses på Skov og Naturstyrel-
sens hjemmeside – www.sns.dk - under tilskudsordninger.  
 
I det følgende gives en meget kort og praksisorienteret omtale af de vigtigste resultater fra 
de enkelte projekter. 
 
 
Fænologi og biologisk bekæmpelse af koglehalvmøl 

Koglehalvmøl kan, efter år med stor koglesætning, opformeres så kraftigt, at der bliver be-
hov for at kunne bekæmpe problemet. Der er bl. a. i år (1998) stor koglesætning på i sær 
nobilis. Skaden er størst i årene efter god koglesætning. Koglehalvmøl lever hovedsagelig 
i kogler, men også i koglebærende skud samt topskud. Flyvningen sker i juli måned, men 
den kan strække sig over en lang periode. Det er blevet påvist, at klækkefælder og fero-
monfælder ikke er velegnede som varslingsredskaber. De gennemførte bekæmpelsesfor-
søg viser, at pyrethroider må antages at have god effekt overfor koglehalvmøl. 
Erfaringsgrundlaget er dog endnu for spinkelt til en godkendelse. Midler, der baserer sig 
på B.t. eller Dimilin vil kræve præcis timing, og endelig konklusion kræver en styrkelse af 
erfaringsgrundlaget. 
 
Projektholder: Skov og Landskab, KU (LIFE)                Projekt nr. 1998-0012 
 
 
Gråsnuder i Juletræer og klippegrønt 

Projektet har gennemført en vurdering af gråsnude-arternes optræden i relation til geografi 
og lokale forhold i kulturen, og udviklet en simpel og sikker bedømmelsesmetode, og 
vurdere såvel konventionelle som alternative bekæmpelsesmetoder. 
 
Gråsnuderne er meget polyfage, de kan angribe såvel løvtræer som nåletræer. De er 
tilsyneladende ikke afhængige af et tæt græsdække for larvernes overlevelse. Der er 
stadig ringe viden om larvernes ernæring. Risiko for store skader er til stede, hvor store 
nålemasser pludselig reduceres – f. eks. ved stormfald eller renafdrift. Skader forekommer 
næsten over alt i landet. 
 
Imidaclopid, der i andre sammenhænge har vist sig uhyre effektivt overfor jordlevende 
insektlarver, har i disse forsøg ikke vist god effekt. Dette hænger antagelig sammen med 
at midlernes krav til stor fugtighed vanskeligt opfyldes under de forhold, der hersker i en 
skovbund med et tykt lag af nåleførne. De foreliggende resultater med effektiviteten af 
konventionelle insekticider overfor gråsnuder er antagelig utilstrækkelige til at danne 
grundlag for at udvide midlernes godkendelse til også at omfatte gråsnuder.  
 
Projektholder: Skov og Landskab, KU (LIFE)                 Projekt nr. 1999-0028 
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Galmider og svovl – skudskader og lugtgener 

I sommeren 2000 forekom hidtil usete skader på nordmannsgran, skader som i nogle 
tilfælde blev tilskrevet anvendelsen af svovl. Skaderne mindede om frostskader i foråret: 
Nyudsprungne top- og sideskud blev røde med hængende og visnede nåle fra spidsen, 
men faldt ikke umiddelbart af. Symptomerne forekom på topskud og sideskud, men ramte 
ikke alle træer i bevoksningen. 
 
Skaderne er især opstået i forbindelse med det varme klima i juni måned i kombination 
med sprøjtning mod lus og galmider. I projektet har man laboratoriemæssigt undersøgt 
sprøjteskaderne og analyseret årsagssammenhænge. Ligeledes har man testet bekæmp-
else af galmider med svovlholdige næringsstoftilførsler med magnesium, mangan og lig-
nende stoffer. Igennem disse undersøgelser skulle det være muligt at sætte fokus på lugt-
gener vedrørende sprøjtesvovl, behandling der er konstateret i visse dele af Danmark. 
 
En behandling med normaldosis svovl under høj temperatur forøger væsentligt forekom-
sten af skadede nåle og skud. Blanding med insekticider forøger denne effekt en smule. 
Den høje dosering af svovl giver mere udtalte skader end normal dosis. 
Behandling med svovl bør ikke finde sted hvis der forventes en længere periode med høje 
temperaturer. Hvis man anvender 25 grader C som tærskel, vil man være på den sikre 
side. 
 
Projektholder: Skov og Landskab, KU (LIFE)               Projekt nr. 2000-0034 
 
 
Manglende knopbrydning og nålemisfarvning i nobilis  gran i relation til klimaet. 
Identifikation af mekanismer 
 
Projektet har belyst mekanismer/årsager bag misfarvning af nåle, manglende knop-
udspring, og nedsat frostresistens i nobilis relateret til klimaet. Projektet har belyst vinter-
frostresistensen i udvalgte Picea- og Abiesarter og sammenlignet dem med nobilis. Ikke 
overraskende har Abies arterne en mindre frosttolerance i kulturstadiet, men særligt nobilis 
får afbrudt vinterhvilen ved såkaldte ”warm–spells”, der er perioder med varmere vejr i 
vinterperioden. Når vinterhvilen brydes kan det påvirke udspringet med forskellige 
skadetyper til følge. Skadetyperne efter den afbrudte vinterhvile ligner skaderne efter frost, 
så dyrkeren kan ikke skelne de to.  En mulig forklaring på den store følsomhed over for 
”warm-spels” hævdes at være nobilis’ ringe grad af daglængdestyring fra oprindelsesom-
rådet, hvilket giver større afhængighed af temperaturudviklingen. 
 
Projektholder: Skov og Landskab, KU (LIFE)                 Projekt nr. 2001-0012 
 
 
Demonstrationsplantning af somatiske kimplanter af nordmannsgran 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. Af to om-
gange i vintrene 2003-04 og 2004-05 er det forsøgt at overføre kunstige kimplanter i hen-
holdsvis sterilt vækstgele og jiffy briketter til en kommerciel planteskole, og i begge tilfælde 
var der trods ihærdig pasning tale om et meget lavt antal overlevende planter. I 2005-06 
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blev der i tillæg til laboratoriet opført et mindre drivhus, hvor man kunne styre akklimatise-
ringsprocessen bedre, så planteafgangen kun blev ca. 10% - efterfølgende er disse plan-
ter klargjort til udplantning. Hovedproblemet ved direkte overførsel til en kommerciel 
planteskole er, at kimplanter frembragt efter somatisk embryogenese er meget følsomme 
og at sammenligne med kuvøse børn, som også kræver særlig pasning. 
 
Projektholdere. Botanisk Have, vævslaboratoriet 
                         Peter Schøtt’s Planteskole                 Projekt nr. 2003-0006 
 
 
Fortætning af åbne juletræer 

Der er lavet forsøg med fortætning af nordmannsgran juletræer ved at klippe topskuddet af 
i juni/juli måned 2003. Som tillæg hertil er der lavet en sommerklipning, hvor man ikke har 
fjernet hele toppen, men blot reguleret topskuddets længde gennem en delvis afklipning. 
Forsøgsresultaterne viser, at afklipning af toppen ikke kan anbefales som metode til for-
tætning af juletræer, da kun hvert andet træ sætter en top året efter. Tidspunktet for af-
klipningen af toppen og den efterfølgende regulering synes kun at spille en mindre rolle for 
kvalitetsudfaldet. En delvis afklipning af topskuddet ved sommerklipning gav det mest lo-
vende resultat. 
  
Når toppen er fjernet, viste forsøgene meget klart, at man skal fjerne 50% af længden på 
alle grenene i den øverste grenkrans, da man herved dels bevarer grenkransens 
placering, dels forhindrer kransgrenene i at rejse sig. En fuldstændig fjernelse af den øver-
ste grenkrans resulterede i en massiv rejsning af mellemgrene, og en mere diffus place-
ring af den øverste grenkrans. Forsøgene viste også, at der var behov for at bredderegule-
re træerne, når man har fjernet toppen uanset afklipningsintensiteten i øverste grenkrans. 
Breddereguleringen med saks er mere omkostningskrævende end regulering med hæk-
keklipper, men snitfladerne camoufleres hurtigere efter saksen, og ergonomien er trods alt 
bedre ved brugen af saks end ved brugen af hækkeklipper. 
 
Projektholder: Dansk Juletræsdyrkerforening              Projekt nr. 2003-0010+2004-0031 
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Lagring på rod 

Der er lavet forsøg med at lagre nordmannsgran juletræer på roden, og gennem forskel-
lige behandlinger søgt fremmet en hensigtsmæssig udvikling af træerne i lagringstiden. 
 
Forsøgsresultaterne viser, at det er meget vanskeligt at lagre nordmannsgranjuletræer 
mere end blot et enkelt år uden det får negative konsekvenser for kvaliteten på mange af 
de behandlede træer. Det lykkedes ikke at forbedre kvaliteten af de top- og bredderegule-
rede træer, men mange behandlingskombinationer var ikke gennemsnitligt dårligere end 
de ubehandlede kontroltræer. Breddereguleringen sikrede endvidere, at træerne ikke vok-
sede sammen. Generelt er de ubehandlede kontroltræer blevet ”bedre” i forsøgsperioden 
fordi de ”åbne” stammestykker i øjenhøjde gennem forsøgsperioden er blevet fyldt ud med 
mellemgrene, og fordi kontroltræerne ikke er forsøgt vækstretarderet med en efterfølgende 
ofte dårlig formudvikling. Undersøgelserne bekræfter også mange praktiske iagttagelser 
om, at har man en gang klippet eller pillet i træerne, så skal man følge op i de efterfølgen-
de år. Fra en praktisk betragtning er der således ingen af de gennemførte behandlinger, 
som økonomisk set har kunnet ”konkurrere” med de ubehandlede kontroltræer. 
 
Projektholder: Dansk Juletræsdyrkerforening              Projekt nr. 2003-0011+2004-0032 
 
 
Etablering af demonstrationsparceller med nye herbi cider og herbicidblandinger til 
renholdelse af juletræer og pyntegrønt 
 
Der er blandt praktikere stor interesse for at få demonstreret effekten af nye sprøjtemidler. 
Og dette vil projektet være meget velegnet til. Målgruppen for projektet er alle juletræs-
dyrkere, der har problemer med ukrudtsvegetation i kulturerne, og som ønsker også at 
kunne betjene sig af kemisk bekæmpelse af problemukrudtsarter fremover. 
 
De forskellige ukrudtsmidler, blandinger og nye formuleringer heraf, der har indgået i dette 
projekt, er de midler, som screeninger eller afprøvninger gennem årene har vist, kunne 
tænkes at være lovende for fremtidigt brug for juletræs- og pyntegrøntdyrkerne. Flere af 
midlerne har senere opnået godkendelse eller off-label godkendelse, og har således kun-
net anvendes lovligt af dyrkerne. Nogle af ukrudtsmidlerne, især Katana og Sureguard 
synes at være de mest lovende midler til de fremtidige forårssprøjtninger. Midlerne er dog 
stadig på forsøgsstadiet og kan ikke lovligt anvendes de første par år. 
I alle demonstrationsanlæggene er de nye midlers ukrudtseffekt sammenlignet med den 
velkendte blanding af terbuthylazin + Karmex. 
 
Projektholder: PC - Consult .                 Projekt nr. 2003-0012 
 
 
Kegleklipning af juletræer 

Projektholder: Niels Kjær Laursen .                 Projekt nr. 2004-0001 
 
Målinger og registreringer i forbindelse med mekani seret kegleklipning af juletræer 
 
Projektholder: Skov og Landskab, KU (LIFE)                 Projekt nr. 2004-0016 
 



   22

2004-0001 + 2004-0016 afrapporteret som et samlet p rojekt. 
 
I forbindelse med formklipning af juletræer er der ofte behov for en grundklipning, idet en 
del træer kommer ”skævt fra start”. Denne grundklipning består primært i, at skabe en keg-
leform på træet og udføres ofte manuelt med en almindelig håndsaks eller hækkesaks. 
 
Med det formål at fuldmekanisere grundklipnings processen blev der udviklet et aggregat 
til kegleklipning – aggregatet skulle monteres på en portaltraktor. Monteret på portaltrakto-
ren blev centreringen udført vha. en laserstråle, som ramte topknoppen oven fra og deref-
ter justeredes den lodrette positionering og vinklen variabelt mellem ca. 20 - 40 grader. 
Med henblik på at kunne styre klipningen blev klippeaggregatet desuden forsynet med en 
justerbar afskærmning, så man kunne vælge om øverste grenkrans skulle klippes i forbin-
delse med grundklipningen. Kegleklipperen fungerede udmærket fra starten og blev efter 
nogle få justeringer anvendt til at kegleklippe forsøgstræer i en nordmannsgrankultur.  
 
På baggrund af forsøgsresultaterne kan det anbefales, at såfremt man ønsker at grund-
klippe sine træer, bør det ske ved en træhøjde på ca. 1 meter og minimum 2 vækst-
sæsoner før salg. Man bør bruge en keglevinkel på 25-30 grader - mindste vinkel ved 
efterfølgende topskudsregulering. Undlad at klippe øverste grenkrans, men lav efter-
følgende knoppilning af øverste grenkrans i de kommende år. 
 
Med hensyn til økonomien i kegleklipningen er der her tale om en prototype, så egentlige 
økonomiberegninger afventer den kommende sæson. 
 
 
Etablering af basisviden for udvikling af en produk tionsmodel for nobilis 
klippegrønt. Fase III 
 
Dyrkerne har et stort behov for at kunne forudsige produktionen i deres nobilis klippebe-
voksninger. Dels er det en fordel at vide, hvor stor årets produktion af salgbart grønt kan 
forventes at blive, og dels er det af stor værdi, at få en prognose for hvordan udbyttet kan 
forventes at blive i de nærmeste år fremover. I dette projekt er der udviklet forskellige ma-
tematiske modeller til at forudse produktionen af nobilis klippegrønt. Der er dels udviklet 
enkelttræ modeller, som inddrager bl.a. træets højde og diameter, men disse modeller re-
sulterede i en stor usikkerhed om udbyttet. Anderledes forholdt det sig med modeller base-
ret på målinger af de enkelte grenes egenskaber, hvor man kunne bestemme mængden af 
salgbart grønt relativt præcist. Fælles for de to modeltyper er, at yderligere datamateriale 
vil kunne styrke modellerne. 
 
Projektholder: Finn Vanman Jørgensen                 Projekt nr. 2004-0009 
 
 
Kontrol af nordmannsgran-frøkilder ved hjælp af DNA -analyse 

Projektet har undersøgt potentialet for at teste oprindelsen af nordmannsgranfrø ved hjælp 
af nyligt udviklede DNA-mikrosatellitter for denne art. 
 
Den overordnede konklusion er, at de testede mikrosatelitter synes at være i stand til at 
afgøre herkomsten af et nordmannsgran frøparti – i hvert fald ud fra de forsøgsbetingelser 
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som dette indledende projekt har indeholdt. Med forsøgsbetingelser tænkes her på, at der 
jo kun er testet 4 frøkilder, og det er testet på frøpartier, hvor familiestrukturen ret ukendt 
mellem individerne indenfor disse. Sidstnævnte betyder at det hypotetisk kunne tænkes, at 
frøene fra hvert frøparti var høstet på et eller få træer i familie med hinanden. Dette er som 
sagt kun hypotetisk, men omvendt en hypotese som bør efterprøves gennem videre 
forskning. At projektet har anvendt frø fra kommercielle frøpartier skyldes bl. a. at det i 
sidste ende vil være det materiale som skal testes, så det var det mest naturlige sted at 
starte. 
 
Projektholder: Skov og Landskab, KU (LIFE)                Projekt nr. 2004-0024 
 
 
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 der ikke kendes ret meget til i Danmark. Abies amabilis med det 
danske navn purpurædelgran er en nordvestamerikansk art, vi kun har sporadiske erfarin-
ger med i Danmark. Dette til trods for, at en lang række værdsatte arter i dansk skovbrug 
og pyntegrønt kommer helt eller delvist fra de samme geografiske områder. I udenlandske 
forsøg er der fundet klare forskelle mellem provenienser for vækstkraft. Blandt de hurtigste 
er provenienser fra vest- og nordsiden af Vancouver øen. Jo større højde over havet 
frøkilden har oprindelse i, jo tidligere er udspringstidspunktet om foråret, og jo langsom-
mere er væksten. En første vurdering tyder på, at der kan findes moderat til langsomt vok-
sende provenienser, der har gode grøntegenskaber. Det var ikke muligt at vurdere jule-
træskvalitet i forsøgene. 
 
De første undersøgelser tyder på, at arten har en god nåleholdende evne efter høst.  
Under tørring får nålene en mere brunlig farve og i den sidste del af tørringen bliver duften 
mere kraftig og ram. Med hensyn til nålefasthed synes der, at være såvel individ forskelle 
som mindre forskelle mellem provenienserne. Undersøgelsen skal tages med forbehold, 
da den blev udført uden for klippesæsonen. 
 
Projektholder: Skov og Landskab, KU (LIFE)                                  Projekt nr. 2004-0027 
 
 
IP-konceptudvikling 

Projekt har resulteret i videreudviklede retningslinier og dyrkningsvejledninger for juletræ-
er, som dyrkes under hensyntagen til IP tankegangen. Der er etableret en hjemmeside 
www.ip-juletrae.dk, hvor hovedparten af materialet fra gruppen er tilgængeligt. I samråd 
med Danmarks Naturfredningsforening har IP-gruppen diskuteret på hvilke områder vi he-
le tiden bliver bedre til at passe på vores miljø. Sideløbende er der pågået undersøgelser 
af forskellige certificeringsordninger, og anbefalingen lyder på at bruge EUREPGAP, der 
er den mest lovende af de undersøgte ordninger. Forventningen er, at det i løbet af en 
årrække vil være muligt at opnå en udvikling, som det er set indenfor frugtavlen med 
reduktion i brugen af hjælpestoffer, og hvor den integrerede produktionsform udvikler sig til 
at blive den gængse måde at producere på. Det forudsætter dog dels, at processen bliver 
sat i gang (katalyseret) og dels, at der er et fagligt og økonomisk incitament til at blive IP-
juletræsproducent. 
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Projektholder: Dansk Juletræsdyrkerforening                 Projekt nr. 2005-0001 
 
 
Generel markedsundersøgelse af det svenske marked f or juletræer 

Projektet har haft som hovedformål at øge andelen af dansk producerede nordmannsgra-
ner på det svenske juletræsmarked. 
Midlerne hertil har været en grundig beskrivelse af hele det svenske juletræsmarked med 
fokus på hovedemner som distribution, afsætningskanaler, træartssammensætning og 
prisstrukturer. Den er derved velegnet til at danne grundlag for de danske eksportørers 
mere offensive satsning på Sverige som nærmarked for danske juletræer. 
 
Undersøgelsen har fastslået, at der er betydelige eksportmuligheder på det svenske mar-
ked for de danske nordmannsgraner. Svenskerne foretrækker i lighed med alle andre eu-
ropæiske befolkningsgrupper nordmannsgran, når den blot er til stede. Undersøgelsen be-
kræfter, at så snart nordmannsgran er distribueret ud til forbrugerne, bliver den også solgt. 
Succes i salgsarbejdet er derfor et spørgsmål om distributionen. 
Undersøgelsen giver anvisninger på, hvorledes disse distributionsudfordringer kan løses, 
og er derfor et godt arbejdsredskab for de eksportører, som enten allerede er i gang eller 
gerne vil i gang på dette marked. 
Undersøgelsen har tillige kortlagt prisstrukturer på det svenske marked og kan derfor også 
anvendes som et værktøj i forbindelse med fastsættelse af de salgspriser, man ønsker at 
arbejde med i de forskellige regioner, hvor man ønsker at koncentrere sin indsats i 
eksportarbejdet. 
 
Som et led i projektet er udarbejdet en detaljeret skriftlig undersøgelsesbeskrivelse, som 
kan rekvireres ved henvendelse i Dansk Juletræsdyrkerforening. Rapporten kan i sin 
helhed også downloades fra foreningens hjemmeside, hvor den ligger tilgængelig for hele 
branchen. Herudover er der etableret en hjemmeside på adressen http://www.alt-
muligt.dk/perehchristensen/juletraer/ . 
 
På denne hjemmeside præsenteres undersøgelsens forskellige delelementer, ligesom 
man også her kan downloade den fuldstændige undersøgelse til sin egen computer for 
eventuel senere udskrivning. 
 
Projektholder: Dansk Juletræsdyrkerforening                 Projekt nr. 2005-0018 
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Nobilis: Udbud, distributionsmaterialer og prisdann else 

Projektet har haft til formål at undersøge og klarlægge en række forhold omkring nobilis 
klippegrønt. 

Hovedemnerne har været: 

• At undersøge udbuddet af nobilis klippegrønt i Danmark 

• At undersøge produktionsomkostningerne for dansk nobilis klippegrønt med henblik 
på at skaffe data til kalkulation af priser hos producentleddet 

• At undersøge hvilke faktorer, som påvirker prisdannelsen på såvel råvare som 
færdigvare 

 

Projektet er kommet til på direkte opfordring fra nobilisproducenter, der i høj grad mangler 
tiltag på området. Producenternes priser på nobilis grønt har igennem de sidste tre år væ-
ret faldende, og Dansk Juletræsdyrkerforening er derfor blevet opfordret til at undersøge 
de elementer, som er indgået i dette projekt. 

Projektet afklarer hovedproblemstillingerne i branchen og illustrerer, hvor der skal sættes 
ind med tiltag for at skabe grundlag for en forbedring af de vilkår, der i øjeblikket hersker 
for klippegrøntproducenterne i Danmark. 

Projektet konkluderer, at tiltagene skal ske indenfor to hovedområder. Der skal dels gen-
vindes kontrol over høst- og oparbejdningsprocesserne, som i dag i vid udstrækning er af-
givet til handelsleddet. Og der skal samtidig arbejdes med intens markedsføring for det 
velsorterede klippegrønt med henblik på at udvide efterspørgslen efter veldefinerede og 
velsorterede varetyper, hvorved prisparameteren kan underordnes andre parameter som 
eksempelvis kvalitet og forsyningssikkerhed. 

 

Projektet vil fremover indgå som grundmateriale i forbindelse med gennemførelse af 
decideret afsætningsfremmende foranstaltninger for dansk produceret klippegrønt. 

 

Projektholder: Dansk Juletræsdyrkerforening.                 Projekt nr. 2005-0019 
 
 
Fremvisning af faglige punkter på Langesømessen 200 5 

I lighed med de seneste år har der været givet penge til at fremvise faglige punkter på 
Langesømessens bustur, hvor der informeres om forskningsresultater. I år har der været 
punkter vedrørende nobilis klippegrønt, formregulering af nordmannsgran, brug af orga-
niske gødninger samt skadevolderkendskab. Der deltog hen ved 400 personer på bustu-
ren. 
 
Projektholder: Skov og Landskab, KU (LIFE).                 Projekt nr. 2005-0020 
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Biologisk bekæmpelse af alm. ædelgranlus 

Almindelig ædelgranlus er ikke et skadedyr i området, hvor arten kommer fra. Visse natur-
lige fjender er meget mere hyppigt forekommende der og anses for at være ansvarlige for 
en bedre naturlig regulering af ædelgranlus-populationen. Dette viser et hidtil uudnyttet 
potentiale for klassisk biologisk bekæmpelse. Predatorer fra tovingefamilien Chamaemyi-
dae - især arten Leucopis hennigrata - anses for sammen med mariehøne-arten Aphidec-
ta-obliterata  at være årsagen til at ædelgranlus-populationen er på et lavt – ikke skadeligt 
niveau. Predationsrater på 76-93 % er registreret. 
 
Projektholder: Skov og Landskab, KU (LIFE).                 Projekt nr. 2005-0022 
 
 
Temadage 2006 om juletræer og pyntegrønt 

Der er givet tilskud til at afvikle 5 temadage rundt omkring i landet, hvor man har præsen-
teret forskningsresultater vedrørende bekæmpelsesmidler, vækstregulering, mekaniseret 
bredderegulering, proveniensvalg, plantetider og markedsundersøgelser. Temadagene 
blev besøgt af 378 personer, og som noget nyt blev det ene arrangement afviklet som et 
aftenmøde. 
 
Projektholdere:  Skov & Landskab, KU (LIFE) 
                          PC – Consult 
                          Dansk Juletræsdyrkerforening  Projekt: 2005-0029+2005-0030 
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Adresser og telefonnr. på tilskudsmodtagere 

Botanisk Institut, Københavns Universitet,  
Østre Farimagsgade 2 D,1353 København K   Tlf. 35 32 22 39 
 
Peter Schjøtt’s Planteskole,  
Hedegårdsvej 5, 7361 Ejstrupholm    Tlf. 75 77 25 52 
 
Dansk Juletræsdyrkerforening,  
Amalievej 20, 1875 Frederiksberg C      Tlf. 33 24 24 55 
 
Informationszentrum Nordmanntanne,  
Breitenende 1, D 214 93 Talkau, Tyskland   Tlf. 04156820111 
 
Skov og Landskab, KU (LIFE),  
Hørsholm Kongevej 11, 2970 Hørsholm   Tlf. 35 33 15 00 
 
PC – Consult,  
Borupvej 102 B, 4140 Borup     Tlf. 57 52 20 05 
 
Niels Kjær Lausen,  
Tønningvej 16, 8740 Brædstrup    Tlf. 75 75 19 02 
 
Finn Vanmann Jørgensen,  
Beringgårdsvej 1 A, 2650 Hvidovre    Tlf. 25 77 80 59 
 

Danmarks Jordbrugsforskning,  
Kirstinebjergvej 10, 5792 Årslev    Tlf. 89 99 32 00 
 

Danmarks Jordbrugsforskning,  
Forskningscenter Flakkebjerg, 4200 Slagelse    Tlf. 89 99 35 00 
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Årsregnskab 2006 

Resultatopgørelse -  

Indtægter 2006 2005

Produktionsafgift   3.184.320 3.341

Tilskud:   

  Dansk PlanteskoleejerForening 50.000 50

  Promilleafgiftsfonden 500.000 500

  Skov- & Naturstyrelsen 2.080.535 2.221

Renter 189.233 130

Ikke forbrugte bevillinger 170.774 744

I alt 6.174.863 6.986

Udgifter   

Tilskud til projekter   

  Afsætningsfremme 3.067.000 2.852

  Forskning og forsøg 2.607.636 3.260

  Produktudvikling 556.546 348

  Rådgivning og uddannelse 372.869 257

 6.604.051 6.717

Revision  og kontrol 106.887 116

Øvrige udgifter 3.785 21

Udgifter i alt 6.714.723 6.854

Resultat -539.860 132

Administrationsbidrag:   

Skov- & Naturstyrelsen 600.000 600

I alt 600.000 600
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Balance  

 2006 2005 

Aktiver   

BG Bank, Løbende konto 1.982.185 843 

BG Bank, Aftaleindlån  5.160.391 5.187 

Tilgodehavende afgifter 33.033 87 

Tilgodehavende tilskud, Skov & Naturstyrelsen 4.301.227 4.615 

Aktiver i alt 11.476.836 10.732 

Passiver   

Egenkapital 1.046.541 914 

Overført resultat -539.860 132 

 Egenkapital i alt 506.681 1.046 

Gæld   

Skyldige omkostninger 103.375 114 

Ikke identificerede indbetalinger 2.614 2 

Bevilgede ikke udbetalte tilskud fra 1998 41.478 280 

Bevilgede ikke udbetalte tilskud fra 1999 0 5 

Bevilgede ikke udbetalte tilskud fra 2000 0 36 

Bevilgede ikke udbetalte tilskud fra 2001 456.768 457 

Bevilgede ikke udbetalte tilskud fra 2003 509.518 1.919 

Bevilgede ikke udbetalte tilskud fra 2004 987.888 2.002 

Bevilgede ikke udbetalte tilskud fra 2005 4.145.632 4.871 

Bevilgede ikke udbetalte tilskud fra 2006 4.722.882 0 

Gæld i alt 10.970.155 9.686 

Passiver i alt 11.476.836 10.732 
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Revisorpåtegning 

Konklusion 
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Fondens aktiver, 
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af Fondens 
aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2006 i overensstemmelse med 
Miljøministeriets bekendtgørelse om administrationsinstruks for Produktionsafgiftsfonden 
for Juletræer og Pyntegrønt af 28. april 2003. 
 
København, den 30. maj 2007 
 
Grant Thornton 
Statsautoriseret Revisionsselskab 
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Fondens bestyrelse 

Gårdejer Henrik Nissen   Dansk Juletræsdyrkerforening 
Bestyrelsesformand   Amalievej 20 
Tlf. 74 61 71 32   Frederiksberg C 
Formand        
   
Forstfuldmægtig Pernille Karlog  Skov- og Naturstyrelsen 
Næstformand   Haraldsgade 53 
    2100 København Ø Tlf. 72 54 26 03 

    
Skovrider Finn Jacobsen   Dansk Juletræsdyrkerforening 
Tlf. 65 96 40 84   Amalievej 20 
    1875 Frederiksberg C 
     
Advokat, skovejer Peter de Neergaard  Dansk Skovforening 
Tlf. 58 54 52 58   Amalievej 20 

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

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

   Kampmannsgade 4 
   1604 Københavns V 

     
Cand. agro, godsejer Lars Hvidtfeldt  Landbrugsrådet og Dansk Landbrug 
Tlf. 54 85 12 62   Axeltorv 3 
    1609 Købehavn V 
     

    
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 
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Tilsynsførende: 
    
Kontorchef Peter Brostrøm  Skov- og Naturstyrelsen 

   Haraldsgade 53, 
   2100 København Ø Tlf. 72 54 20 00

     
Forstfuldmægtig Rasmus Holmer  Skov- og Naturstyrelsen 

   Haraldsgade 53, 
   2100 København Ø Tlf. 72 54 20 00 

 
 
 
Sekretariat: 
     
Direktør Kaj Østergaard   Dansk Juletræsdyrkerforening 

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

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

Redaktion: Sekretariatet for Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt ved Dansk 

Juletræsdyrkerforening. 

Tryk: Universal Trykkeriet ApS 

Oplag 3.000 

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

Pyntegrønt. Yderligere eksemplarer kan rekvireres ved henvendelse til sekretariatet for 

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

Prisen for forsendelsesomkostninger og administration udgør kr. 50

 


