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Dagsorden

 1. Velkomst og præsentationsrunde
 2. Formål (overordnet)
 3. Budget, bemanding og tidsramme
 4. Kort gennemgang af arbejdspakker

◦ a. AP1: Resistent plantemateriale til juletræsproduktion  
◦ b. AP2: Forståelse af insekters biologi og populationer 
◦ c. AP3: Optimeret fremavl
◦ d. AP4: Mekanisk renholdelse i juletræer
◦ e. AP5: Mekanisk topskudsregulering
◦ f.  AP6: Formidling

 5. Output fra projektet + de enkelte 
projektdeltageres forventninger til projektet

 6. Administrative krav fra GUDP
 7. Mødefrekvens + form (dato for næste møde)



Formål

Projektet vil gavne både økologisk og 
konventionelle producenter og fokuserer på:

 Nyt plantemateriale, der vil være resistent 
mod ædelgranlus og overflødiggøre 
lusesprøjtning. (AP1 og AP3)

 Nye mekaniske metoder, der vil erstatte 
glyphosat og andre ukrudtsmidler. (AP 4)

 Forbedre og ibrugtage mekaniske metoder, 
der vil erstatte kemiske midler til 
topskudsregulering. (AP 5)

 Metoder til at understøtte insektfaunaens 
nyttedyr. (AP 2)



Budget, bemanding og tidsramme 

 Danske Juletræer (15 %)
◦ 792.000 kr. (tilskud: 60 %)
◦ 316 VIP timer & 1.874 TAP timer
◦ Arbejdspakker: AP4, AP5 og AP6

 Claus Jerram Christensen
 Kenneth Klausen
 Bertram Møbius Pedersen

 KU, IGN (55 %)
◦ 4.417.610 kr. (tilskud: 90 %)
◦ 6.375 VIP timer & 2.100 TAP timer
◦ Arbejdspakker: AP1, AP2, AP3 og AP6

 Ulrik Bräuner Nielsen
 Jing Xu
 Mathias Just Justesen
 Knud Nor Nielsen

 Grøn Jul (2 %)
◦ 125.000 kr. (tilskud: 60 %)
◦ 458 VIP timer
◦ Arbejdspakker: AP3, AP4, (AP5) og AP6

 Johan Nielsen

Projektperiode:
1. august 2020 til 
31. juli 2024



Budget og bemanding (fortsat)

 DC Trees (9 %)
◦ 475.000 kr. (tilskud: 60 %)
◦ 1.608 VIP timer
◦ Arbejdspakker: AP4, (AP5) og AP6

 Frans Norre

 Gl. Kirstineberg (2 %)
◦ 120.000 kr. (tilskud: 60 %)
◦ 440 VIP timer
◦ Arbejdspakker: AP2, AP3 og AP6

 Lars Hvidtfeldt

 JUTEK (2 %)
◦ 90.000 kr. (tilskud: 60 %)
◦ 330 VIP timer
◦ Arbejdspakker: AP4, AP5 og AP6

 Jørgen Kæhlershøj



Budget og bemanding (fortsat)

 Egedal (2 %)
◦ 132.000 kr. (tilskud: 60 %)
◦ 484 VIP timer
◦ Arbejdspakker: AP4 og AP6

 Niels Fogh
 Allan Petersen

 Levinsen (4 %)
◦ 210.000 kr. (tilskud: 60 %)
◦ 769 VIP timer
◦ Arbejdspakker: AP3 og AP6

 Ulrik Nyvold

 Hansen Skovplant (6 %)
◦ 324.000 kr. (tilskud: 60 %)
◦ 1.187 VIP timer
◦ Arbejdspakker: AP1, AP3 og AP6

 Ulrich Hansen



Budget og bemanding (fortsat)

 SilvaTrees (3 %)
◦ 180.000 kr. (tilskud: 60 %)

◦ 659 VIP timer

◦ Arbejdspakker: AP4, AP5 og AP6

 Jens Ravn



Output fra projektet

 Hjemmeside ✓
◦ https://www.christmastree.dk/om/projekter/frijul/

 Populær formidling
◦ GUDP nyhedsartikel (undervejs)

◦ Nåledrys (113)

◦ Korte Meddelelser (818)

◦ Videnblade/faktaark

◦ Plantevalg.dk

◦ Temadage/markvandringer



Administrative krav fra GUDP

 Udbetaling af tilskud:
◦ Rater (minimum 50.000 kr.)

◦ Maksimalt to gange årligt

◦ Man kan udskyde tilskud

◦ Revisorerklæring hver gang

◦ Anmodning sendes til projektleder (DJ)

◦ Anmodning afhængig af godkendt statusrapport

 Statusrapporter
◦ 1. juli i: 2021, 2022 og 2023

 Slutrapport
◦ Senest 31. oktober 2024

Skabelon til anmodning om tilskud samt skabelon til statusrapporter:
https://lbst.dk/tilskudsguide/groent-udviklings-og-demonstrationsprogram-gudp/#c5720



Mødefrekvens og form

 Forslag:
◦ Halvårligt

◦ Et møde umiddelbart før aflevering af status

◦ Et møde efter endt vækstsæson

◦ Ellers efter behov (for relevante 
projektdeltagere)


