
Noter fra IP- stormøde hos Poul Nicholaisen, 
Bisholt Strandvej 21, 8700 Horsens Tlf.: 75684080 / 20424080 
  
Tirsdag d. 1. august 2006. Kl. 9.30 til 13.00 inkl. fælles madpakke-spisning. 
 
Deltagere: Anne Frahm, Chr. W. Andersen, Claus J. Christensen, Claus Thomsen, Frans Teilby, Ivan 
Damgaard, Jeppe Vejgaard, Kenneth Klausen, Lars Geil, Mads K. Skov, Poul Nicholaisen, Søren 
Overgaard, Torben Lund og Ulrich Gejl. 
  

• Orientering fra styregruppen. ( Netop afsluttet projekt, nyt PAF-projekt, m.v.) 
 
Claus orienterede om det afsluttede projekt. Proces papir og mødeoversigt blev udleveret. Kopi af 
dyrkningsvejledningen forelå til orientering. 
 
Vedr. det nye PAF-projekt, har PAF´s bestyrelse bedt om at Danmarks Naturfredningsforening´s (DN) 
holdning til arbejdet blev klarlagt. Anne Frahm, Claus J. Christensen, Kaj Østergård og Michael Stoltze fra 
DN havde møde d. 31/7 2006. Her blev indholdet af ansøgningen behandlet og IP og femtiden blev drøftet. 
DN har en positiv indstilling til IP arbejdet. Det er vigtigt for DN, at der opstilles konkrete mål for IP arbejdet. 
Disse mål kunne være stop for pesticidanvendelse i juletræer i fredsskov. Et andet mål der blev drøftet er at 
mængden af pesticider anvendt i IP-juletræer, skal være halvdelen af den mængde der anvendes i 
konventionelt landbrug. Dialogen med DN er meget konstruktiv. PAF´s bestyrelse har lagt vægt på, at næste 
IP-projekt munder ud i en egentlig certificeringsordning. Bestyrelsen ser registreringsværktøjet som noget 
sekundært. Styregruppen reviderer ansøgningen og fremsender fornyet ansøgning som vurderes af PAF til 
oktober. 
 

• Nyt fra fokusgrupperne v. tovholderne. 
 
Gødskning: Der er anlagt forsøg/ demoarealer hos Chr. W. Andersen og Lars Geil. Der er endnu ikke noget 
konkret at vise, idet vækstresponset for nuværende mere afhænger af plantetypen end af 
gødningsbehandlingen. 
 
Lus/mider: Gruppen har holdt møde i juli. Hans Peter Ravn har udfærdiget et skema vedr. behovsbestemt 
bekæmpelse af lus. Skemaet blev besvaret af de tilstedeværende. 
 
Ukrudt: Der er demoarealer hos Poul Nicholaisen og Lars Geil. 
 
Forkultur: Der forsøges igen med udsåning af olieræddike her i august. 
 
Det blev besluttet at slå fokusgrupperne sammen, således at der afholdes IP-stormøder i stedet for. Bl. A. for 
at sikre at tilstrækkeligt mange deltager i møderne. 
 
 

• Markvandring / Gruppearbejde primært om IP-ukrudtsbekæmpelse.  
(Indsæt  fra Lars Geil og Poul Nicholaisen) 
 
 

• Evaluering af gruppearbejdet. 
 
Konklusion: 
 
 
Mødet sluttede med fælles spisning ved fjorden. 
 


