
Bilag A. Oversigt over afholdte møder samt hovedkonklusioner herfra

•  13. august 03: Møde med Peter K. Kristensen, FSC
”Muligheden for FSC-certificering af juletræer”
o Markedsmæssigt bliver certificerede produkter brugt til at forebygge negativ

mediefokus på den sælgende.
o Den politiske forbruger får en lang række af sine holdninger fra NGO’erne.
o Der synes ikke at være nogen positiv betalingsvillighed overfor certificerede

produkter.
o Kun træer produceret på skovjord vil kunne FSC-certificeres i Danmark, og FSC

mener grundlæggende, at juletræsproduktionen skal flyttes ud ad skoven.
o FSC-ordningen vil på den baggrund ikke være interessant i en produktion af IP-

juletræer.

•  4. september 03: Møde med Tanja Olsen, PEFC
”Muligheden for PEFC-certificering af  juletræer”
o PEFC er en holdningsmæssig påvirkning af, hvordan skovdriften kan foretages.
o Efterspørgslen på certificerede træprodukter er ikke forbrugerbaseret, men politisk

bestemt.
o Der forventes ikke en højere betalingsvillighed for certificerede produkter, men

certificeringen kan blive nødvendigt for overhovedet at kunne afsætte varen.
o Kun træer produceret på skovjord vil kunne PEFC-certificeres.
o PEFC-ordningen vil på den baggrund ikke være interessant i en produktion af IP-

juletræer.

•  8. oktober 03: Møde med Henrik Mainz, Dansk Juletræsdyrkerforening
”Skitsering af et projekt omkring markedernes holdninger til certificerede træer”
o Efterspørgslen vurderes at være størst fra kæderne, som sandsynligvis ønsker en

produktionsbeskrivelse.
 Der mangler konkret viden om kædernes strategier og holdninger.

o Gruppen har udarbejdet en række spørgsmål til kæderne omkring deres holdning og
bevæggrunde for en efterspørgsel af certificerede træprodukter.

 Det blev aftalt med Henrik Mainz, at spørgsmålene vil blive inddraget i
evalueringen af afsætningskampagnen ”Original Nordmann” i år 2003.

•  29. oktober 03: Møde med Torben Lippert, DEG
”Hvad er MPS-systemet? Erfaringer fra gartneribranchen”
o MPS er et internationalt registreringssystem indenfor gartnerbranchen, hvor

forbruget af bekæmpelsesmidler, gødning, energi og affaldssortering bliver
sammenvejet.

o Certificeringen synes ikke at resultere i øget efterspørgsel eller merpris, men kan
skabe adgang til særlige markeder. Trenden synes at være, at flere og flere opstiller
det krav, at produkterne skal være MPS-certificerede.

o IP er højst sandsynligt ved at blive overhalet af MPS.
o Forbrugeren har ingen holdning til MPS, fordi informationen aldrig når frem til

slutbrugeren – og det er heller ikke hensigten. MPS er rettet mod grossister og
detailled.



2

o Mens MPS er et business to business system er EUREP-GAB et internationalt
registreringssystem, der bliver brugt af de store kæder. Der er i øjeblikket ved at ske
en sammenkobling af MPS og EUREP-GAB.

•  7. januar 04: Internt møde.
”Selvstændigt ordning eller varemærke?”
o Overfor forbrugeren skal der ikke introduceres et nyt varemærke, der angiver en

særlig produktionsmetode. Ved at koble IP-produktionen til Original Nordmann
logoet, bliver kvalitet og produktionsmetode linket sammen.

o Der kan være en række fordele i at lægge sig op ad et af de eksisterende systemer;
både afsætningsmæssigt men også i defineringen af standarder.

•  5. februar 04: Møde med Ulla Weber, Dansk Juletræsdyrkerforening.
”Certificerings relevante input til evalueringen af Original Nordmann kampagnen 2003”
o Såfremt der skal ske en fyldestgørende analyse af markedernes holdning til

certificerede træer, er det nødvendigt med en særskilt undersøgelse af emnet. Den
bør i givet fald omfatte handlende, som sælger træer i en god kvalitet, på både det
tyske, engelske, schweiziske og franske marked.

•  4. marts 04: Møde med Torben Leisgaard, WEFRI.
”Brugen af MPS-systemet i produktion af juletræer”
o WEFRI ser brugen af MPS i planteskolen som en fremtidssikring. Der er allerede nu

trends i den retning idet Skov- & Naturstyrelsen har accepteret at bruge MPS-
planteskoler som leverandører frem form for at efterspørge økologiske planter.

o Som en del af arealet på WEFRI’s planteskole indgår der 20 ha med nordmannsgran
juletræer. Disse har i et år indgået i planteskolens MPS-regnskab og er blevet
certificeret på A-niveau. Det er vel at mærket sket, uden afvigelser fra den
almindelige dyrkningspraksis på WEFRI. Vurderingen er, at hele skovbruget på
WEFRI vil kunne blive MPS-A certificeret med de nuværende regler.

•  13. april 04: Møde med Mogens Christensen, IP-producent af kål og salat
”Praktiske erfaringer fra produktion af IP-grønsager”
o IP er ikke opstået som et pres fra forbrugeren, men som et ønske fra producenterne.
o Processen har bragt avlerne på forkant med udviklingen, og de har herigennem haft

stor indflydelse på udformningen af miljøkrav til produktionen.
o En merpris for produkterne er svær at spore, men IP er mange steder et krav for at

kunne afsætte.
o IP-varen er i overensstemmelse med europæiske kvalitetskrav.

10. maj 04: Internt møde
”Opsamling på retningslinierne for bæredygtig produktion af kvalitetsjuletræer”

o MPS-system fra gartnerbranchen synes at være en mulighed i en videre udvikling af
IP-konceptet. Med MPS sker der en sammenvejet styring af in- og output i
produktionen ->

 Der bliver skabt bevidsthed om forbruget af hjælpestoffer.
 Der sker en udvikling i retning af et lavere forbrug.
 Fra kæderne synes der at komme et fremtidigt krav om certificering af

gartneriprodukter.


