
Forskningsenheden
Bidrag til juletræsforskningen 

Den gavner også dig!

Claus Jerram Christensen og Lars Bo Pedersen

Forskningsenheden er en realitet, og med dit 
bidrag løfter vi i flok. Fælles løste vi et truende 
Neonectria-problem gennem vores indsamlede 
pengepulje, som også fungerede som ”seed- 
money” for mange flere projekter. Men vi skal 
også løse andre påtrængende dyrkningspro-
blemer. Tænk bare på de tilbagevendende 
problemer med ”røde nåle” og ”bare skuldre”, 
men også algebelægninger, sclerophoma, 
luseresistens og økologisk dyrkning er eksem-
pler på problemer, vi bør løse i Danmark. For 
uden grundlagsgivende og innovativ forskning 
mister vi alt for hurtigt vores internationale 
førerposition. Alle kan bidrage til Forsknings-
enheden!    

Ved generalforsamlingen i maj 2016 fik 
bestyrelsen enstemmig opbakning til at 
indføre en forskningsenhed, som skal 
sikre midler til forskning og udvikling 
inden for juletræsbranchen.

Forskningsenheden finansierer alene 
forskning og udvikling i (nordmanns-
gran) juletræer, og man bidrager gen-
nem en frivillig arealafgift på 50 kr./ha 
for danske arealer med nordmannsgran-
juletræer. Bakker man op om bidraget 
til Forskningsenheden gælder det hele 
produktionsarealet med nordmannsgran-

juletræer under 20 år i Danmark. De af 
branchens aktører, som ikke har pro-
duktion (f.eks. planteskoler, grossister, 
frøleverandører mv.) opfordres også til 
at bidrage til forskningsenheden med et 
valgfrit beløb, dog minimum 2.500 kr. 
I tillæg til medlemmernes bidrag ind-
skyder Danske Juletræer 500.000 kr. i 
startkapital.

Startkapitalen tænkes helt eller delvist 
anvendt på et projekt om ”røde nåle”, 
som af mange anses som branchens 
største dyrkningsmæssige problem.

FORSKNINGS
ENHEDEN

Selvstændig ledelse med 
repræsentanter fra hele erhvervet
Efter bidragermødet den 29. maj 2017 ser bestyrelsen 
for Forskningsenheden således ud for de næste to år:

• Martin Petersen 
 (formand og repræsentant for Danske Juletræer)

• Claus Jerram Christensen 
 (sekretær og repræsentant for Danske Juletræer)

• Torben Leisgaard, Frijsenborg Planteskole 
 (udpeget repræsentant for Danske Planteskoler)

• Annick Vandendriessche Eriksen, Nordic Hill 
 (udpeget repræsentant for Grossistforeningen)

• Ulrik Bräuner Nielsen, IGN 
 (udpeget repræsentant for IGN)

• Christian Westh Andersen, Krogager Skovbrug 
 (bidragervalgt)

• Jørgen Kæhlershøj, JUTEK 
 (bidragervalgt)


