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Tænk blot på røde nåle og bare skuldre.
Branchen står overfor akutte dyrkningsmæssige problemer og uden grundlagsgivende og
innovativ forskning mister vi vores internationale førerposition indenfor dyrkningsaktuel
og praksisnær viden. Danske Juletræer har
taget et initiativ til dannelsen af en forskningsenhed, der skal samle hele branchen.
Kom og vær med!
Problemer og perspektiver
er der nok af!
I dag står vi overfor en skillevej,
hvad enten vi vil det eller ej. Klimaforandringerne er blevet temmelig
håndgribelige og den økologiske/
miljøvenlige bølge vinder frem. Røde
nåle er ikke blevet mindre med tiden,
ligesom bare skuldre stadig plager
mange producenter - ikke mindst på
pengepungen. Kan man skabe træer,
der er resistente overfor lus og mider,
gøre vækstreguleringen mere effektiv
og måske tage et år af omdriftstiden?

Sidste punktum for PAF
Produktionsafgiftsfonden for juletræer
og klippegrønt (PAF) er endeligt lagt
i graven efter lang tids vedholdende
indsats fra Danske Juletræers sekretariat og bestyrelse. Dette til trods
for at den reviderede PAF-model kun
indeholdt finansiering fra juletræsog klippegrøntproducenter og ingen
medfinansiering fra staten, som skulle
fremme en mere miljøvenlig produktion. Skiftende regeringer har samstemmende udtalt, at konstruktionen
var en skjult skat og fastholdt dette,
selvom der findes flere andre produktionsafgiftsordninger indenfor jordbruget.

Ny forskningsenhed
En enstemmig generalforsamling hos
Danske Juletræer besluttede derfor
i år at påbegynde dannelsen af en
forskningsenhed, hvis nærmere konstruktion ikke er afgjort endnu. Som
udgangspunkt skal der være en selvstændig bestyrelse/styregruppe med
repræsentanter valgt blandt bidragyderne og fra Danske Juletræer.
Finansieringen tænkes gennemført
med en frivillig arealafgift på 50 kr./
ha for danske arealer med nordmannsgranjuletræer. Der kan formodentligt
hentes et tilskud fra Promilleafgiftsfonden og med tilskud fra foreningens
egenkapital forventes startprovenuet
at blive på ca. 1,5 million kr. Bliver
den frivillige donation fra foreningens
medlemmer større end først antaget,
og vil ikke-medlemmer også deltage,
kan vi i fællesskab løfte flere opgaver
hurtigere. Vi vil gerne løse de fælles
brancheproblemer ved at løfte i fællesskab – uden passagerer på børnebillet.
Startkapitalen tænkes anvendt på et
projekt om ”røde nåle”, som af mange
anses som branchens største dyrkningsmæssige problem. Startkapitalens størrelse afhænger som nævnt af
bidrag fra branchen, og derfor er det
vigtigt, at alle aktører hjælper med.

Forskning i juletræer
Kør ikke på børnebillet. Tag del i
finansieringen af forskningen. Den gavner
hele branchen – også dig!
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