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Noter fra IP-møde den 1. april 2005 hos Gl. Kirstin eberg Planteskole 
 
Deltagere: Anne Frahm 
 Bent K. Christensen 
 Claus Thomsen 
 Frans Theilby 
 Kenneth Klausen 
 Kristian Sønnichsen 
 Mads Konge 
 Mads Christian Skov 
 Paul Christensen 
 Ulrich Geil 
 
Afbud fra: Christian Greve 
 Henning Sørensen 
 John Korshøj 
 Kasper Skov-Mikkelsen 
 Kristian Gernow 
 Lars Geil 
 
Tilrettet dagsorden: 
 

1. Indlæg på Dansk Juletræsdyrkerforenings generalforsamling? 
2. Hvordan håndtere vi gruppen, nu hvor tilslutningen er blevet så stor? 

a. Etablering af en styregruppe? 
b. Mødeform 
c. Deltagelse i ERFA-gruppen 

3. Input til Langesømessen. Gode ideer efterlyses fortsat 
4. Nyt om hjemmesiden ved Kristian Sønnichsen 
5. Udvælgelse af fokusområder 
6. Demonstrationsarealer 
7. Eventuelt  
8. MPS i praksis ved Ulrich Gejl 
9. Markarbejde  

  
Noter: 
 
Efter en kort præsentation – herunder også et par kommentarer om, hvorfor den enkelte er 
interesseret i IP – tog vi fat på dagens tilrettede dagsorden. 
 
Ad 1: Indlæg på Dansk Juletræsdyrkerforenings generalforsamling?: 

• På generalforsamlingen i Dansk Juletræsdyrkerforening er formiddagen henlagt til en 
række faglige indslag, mens selve generalforsamlingen bliver gennemført efter frokost. 

• En ide er at bygge de faglige indlæg op omkring temaet ”Bæredygtig produktion” ud fra de 
3 områder/ben: miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed1. 

1. Miljømæssigt ved Danmarks Naturfredningsforening 
2. Socialt ved eksempelvis SID 
3. Økonomisk ved IP-gruppen, men herunder også et afsnit om, hvorfor man som ejer 

vælger at arbejde med en sådan produktionsform. 
• Der var tilslutning til, at gruppen kommer med et indlæg på generalforsamlingen, og Anne 

Frahm  meldte sig som tovholder på denne opgave. 
Gruppen vil samtidigt foreslå, at miljøaspektet bliver belyst af indlægsholdere fra ”Institut for 

                                                 
1 Siden IP-mødet er denne model dog blevet ændret til temaet ”Afsætning”. 
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Miljøforskning” (Bjørn Lomborg); alternativt NEPCOM, der har gennemført en række 
certificeringer. 

• Det er vigtigt, at indlægget er salgbart/praktisk orienteret – producenten skal være stolt af 
produktet. 

1. En model kunne være 2-3 tilgangsvikler til IP eksempelvis ”ejeren”, ”konsulenten” 
og ”metodeudvikleren”. 

 
Ad 2a og 2b: Hvordan håndtere vi gruppen, nu hvor tilslutningen er blevet så stor?: 

• IP skal fortsat markedsføres på, at ”det kan betale sig!”. Derfor er det vigtigt, at resultaterne 
kan ses på kort sigt. Fremdriften i arbejdet skal fastholdes, og det er ikke muligt, hvis der 
sidder 20 personer omkring bordet. 
 

• Det blev besluttet  at udskille en styregruppe bestående af den oprindelige ERFA-gruppe: 
Anne Frahm, Bent K. Christensen, Frans Theilby, Ivan Damgaard, Kenneth Klausen, 
Kristian Sønnichsen, Lotte Bødker og Paul Christensen.  
Styregruppen planlægger og leder ERFA-gruppens arbejde og er ansvarlige for, at PAF 
projektet om IP-konceptudvikling bliver gennemført. 
Samtidig skal der oprettes et antal mindre grupper.  
 

• Mødeformen blev debatteret; herunder om de mindre grupper skal etableres efter geografi 
eller emner 

o For geografiske grupper taler: 
� Mindre kørsel 
� Mere sammenlignelige dyrkningsforhold, men det betyder samtidig, at man 

ikke umiddelbart får input fra arealer, hvor der kan være andre begrænsende 
faktorer 

� Med geografiske grupper kunne man arbejde med en fælles 
(landsdækkende) dagsorden og få behandlet samme problemstilling ud fra 
forskellige dyrkningsforhold rundt om i landet. 

o For emnemæssige grupper taler: 
� Den enkeltes interesse 
� Man tænker hurtigere, når man er bundet sammen af fælles interesse. 

• Det blev besluttet  at danne et antal emneopdelte fokusgrupper, som indenfor 
fokusområdet selv definerer, hvilke problemstillinger man vil arbejde med. 

o Møder bliver offentliggjort på hjemmesiden, så det er muligt for medlemmer fra 
andre fokusgrupper at deltage i møderne. 

o Den enkelte fokusgruppe indsamler erfaringer og gør disse operationelle for de, 
som ikke er med i fokusgruppen.  

o Der afholdes årligt 2 stormøder, hvor de enkelte fokusgrupper præsenterer deres 
erfaringer. 

o Som en del af stormødet vil det blive forsøgt at arbejde med konkrete 
problemstillinger på tværs af fokusgrupperne. 

 
Ad 2c: Deltagelse i ERFA-gruppen: 

• Grundprincippet for deltagelse i gruppen er fortsat: ”At man må yde for at kunne nyde”. Der 
er således ingen mulighed for at være passivt medlem af gruppen, så man blot kan sidde i 
baghjulet af de, som vælger at komme til møderne og yde et stykke arbejde. Det handler 
om at give og få. 

o Deltagelse i møderne bliver registreret og på et tidspunkt kan man blive opfordret til 
at overveje, om man fortsat prioriterer IP-arbejdet, eller ønsker at træde ud af 
gruppen. 

• Loyaliteten overfor gruppens medlemmer er vigtig. Der skal i arbejdet være mulighed for at 
dele intern information, som også forbliver intern information. 

• Det blev besluttet , at Anne Frahm  og Claus Thomsen  udformer et skema til brug for 
nuværende og kommende medlemmer af gruppen for at få et systematisk overblik over 
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tilgangen til arbejdet, erfaringsgrundlag og interesser. 
Tilbagemeldingerne på skemaet vil blandt andet blive brugt i forbindelse med fordeling til 
fokusgrupper. 
Anne Frahm  sender fremover skemaet til nye medlemmer af gruppen. 

 
Ad 3: Input til Langesømessen: 

• Et punkt på Langesømessen kræver, at vi har noget konkret og praksisnært at vise frem og 
det er ikke realistisk at nå det til 2005. På messen i 2006 bør vi dog være repræsenteret2. 
Lige nu gælder det om at få struktureret gruppen og arbejdet med demonstrationsarealer. 

 
Ad 4: Nyt om hjemmesiden: 

• Domænet www.ip-juletrae.dk er registreret til web-redaktøren for ERFA omkring IP-
produktion af juletræer. 

• Kristian Sønnichsen vil løbende udbygge siden. 
• Send meget gerne cases med praktisering af IP-principper til Kristian, herunder også fotos. 
• Gruppens medlemmer er meget velkomne til at linke op til siden og samtidig omtale den i 

forskellige sammenhænge, så der kan blive skabt trafik til siden. 
 
Ad 5: Udvælgelse af fokusområder: 

• Følgende 4 fokusområder blev valgt ud: 
o Ukrudt 
o Behovsbaseret bekæmpelse af lus og galmider 
o Gødskning 
o Forkulturer, dækafgrøder og kulturstart. 

 
Ad 6: Demonstrationsarealer: 

• Hensigten med demonstrationsarealerne er at lave afprøvninger, som det umiddelbart er 
muligt at sammenligne og se en eventuel effekt af. Der er ikke tale om videnskabelige 
forsøg, men for at kunne operationalisere tiltagene er det nødvendigt med en registrering 
af, hvad man har gjort. 

• Når man anlægger demonstrationsarealerne er det vigtigt: 
o Som minimum både at have en blok med standardbehandling og en til flere blokke 

med det særlige tiltag. I nogle tilfælde kan det være hensigtsmæssig med en 
ubehandlet blok, men der kan være situationer, hvor vi i forvejen kender resultatet 
af denne ”behandling”. 
Standardbehandlingen er vigtig for at se, om vi vinder noget med IP-metoden i 
forhold til det, vi plejer at gøre. 

o At det er muligt visuelt at sammenligne blokkene. Derfor bør: 
• blokkene minimum være 10 x 10 meter 
• arealet være ensartet, så der eksempelvis ikke er store forskelle i 

topografien eller jordbunden 
• blokkene bør ligge så tæt, så man kan sammenligne dem fra samme sted 
• demonstrationsarealerne ligge i områder, hvor træerne gror godt, så 

resultaterne ikke bliver påvirket af misvækst. 
o At være opmærksom på, at demonstrationsarealer altid giver besvær, fordi de skal 

behandles anderledes, og der vil være en risiko for at miste træer på 
demonstrationsarealerne – men der er også en risiko for at blive klogere. 

o Det kan være en god ide at placere demonstrationsarealerne, inden man begynder 
på de aktiviteter, som man vil sammenligne. 

 
Ad 7: Eventuelt: 

                                                 
2 Finn Jacobsen har tilbudt, at stille en gratis stand til rådighed i 2005. Vi har takket for tilbuddet og samtidigt 
understreget, at vi meget gerne vil benytte os af det i 2006. 
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• Bent K. Christensen orienterede om, at han - mod eget ønske – måske bliver nødt til at 
standse som projektleder på grund af intern omfordeling af opgaver i Dansk 
Juletræsdyrkerforening, hvor bladvirksomhed, edb-arbejde og telefonisk rådgivning bliver 
prioriteret højere end udviklingsarbejde3. 

• Gruppen udtrykte undren over denne prioritering i foreningen, men besluttede at det i givet 
fald skal være en anden af de oprindelige medlemmer, som overtager erhvervet som 
projektleder for at sikre kontinuiteten.  

 
Ad 8: MPS i praksis: 

• For at kunne bruge MPS-systemet i dag kræver det, at man samtidigt er medlem af DEG. 
• Der er 13 indberetningsperioder pr. år, svarende til en indberetning hver 4. uge. 
• Gl. Kirstineberg Planteskole har ikke haft økonomisk udbytte af at være med i MPS, men 

har fået hævet bevidsthedsniveauet. I travle perioder kan det være en ulempe, at skulle 
foretage registreringerne, men det kan indarbejdes som daglige rutiner. 

• Certificeringen har ikke haft betydning for driften. Har været A-certificeret fra begyndelsen, 
så der har ikke været incitament til at forbedre produktionen. 

• Gl. Kirstineberg bruger i vid udstrækning programmet ”Brugerdata” til ressourcestyring. 
o Man har sagsnummer på hver enkelt kultur, maskine, medarbejder, gødningsstoffer 

og bekæmpelsesmidler. 
o Samtidig er der skriftlige beskrivelser af de enkelte arbejdsrutiner, og de bliver 

gennemgået med personalet forud for opgaven. Bagefter bliver rutinen evalueret, så 
gode ideer kan blive bevaret til næste år. 

o Arbejdsbeskrivelserne giver sikkerhed for medarbejderne, samt opmærksomhed 
omkring det ansvar, man har som arbejdsgiver. 

• Arbejdsbeskrivelserne samt et udleveret gymnastikprogram kan være eksempler på den 
sociale dimension i den bæredygtige produktion. 
 

Ad 9: Markarbejde: 
Efter en rundvisning på planteskolen og en overordnet beskrivelse af den særlige potteproduktion 
viste Ulrich Gejl en stor ubehandlet parcel hos naboen. 
 
Den lerede jord på arealet er dybdepløjet og træerne er plantet i maj måned for 7-8 år siden. 
Efterfølgende er der ikke gjort noget. Træerne er gule, og de nederste grenkranse ødelagt af ukrudt. 
Det er ikke en ønsket model, men tankevækkende, hvordan man kunne starte en kultur, hvor 
træerne i dag i princippet rummer skelettet for Steen Sørensens 4+4 model. 
 
Mvh. Bent 
 

Mødecitatet:  

Jeg er jo rimelig innovativ – som I ved! 

                                                 
3 Det er efterfølgende blevet klarlagt, at Bent fortsætter som projektleder, men kun i den udstrækning det er muligt i 
forhold til de 3 andre nævnte opgaver. 


