
Beløb i 1000 kr. Budget 2017 senest 
indsendte budget Budget 2018

Relativ 
fordeling
af C i %

Ændring
B  => C 

100*(C-B)/B

Note A B C E

INDTÆGTER:
Overført fra forrige år 909 1.452 59,7
1.Produktionsafgifter 12.211 12.359 1,2
2.Promillemidler 0 0 -
3.Særbevilling og anden indtægt 0 0 -
6.Renter 0 15 -

I. Indtægter i alt 13.120 13.826 5,4

UDGIFTER:
Samlede tilskud fordelt på formål 
Afsætningsfremme i alt 5.928 5.124 40,0 -13,6
Forskning og forsøg i alt 2.442 3.009 23,5 23,2
Produktudvikling i alt 0 0,0 -
Rådgivning i alt 1.555 1.020 8,0 -34,4
Uddannelse i alt 150 85 0,7 -43,3
Sygdomsforebyggelse i alt 0 0,0 -
Sygdomsbekæmpelse i alt 0 0,0 -
Dyrevelfærd i alt 0 0,0 -
Kontrol i alt 0 0,0 -
4.Særlige foranstaltninger 0 0,0 -
Medfinansiering af initiativer under EU-programmer 2.197 3.568 27,9 62,4

II. Udgifter til formål i alt 12.272 12.806 100,0 4,4

5.Fondsadministration 
Revisionsudgifter 25 25 0,0
Advokatbistand 0 0 -
Effektvurdering 25 25 0,0
Ekstern projektvurdering 0 0 -
6.Bestyrelseshonorar/befordringsgodtgørelse 51 51 0,0
7.Tab på debitorer 100 100 0,0
III. Administration i alt 201 201 0,0

IV. Udgifter i alt 12.473 13.007 4,3

Overførsel til næste år 647 819
Overførsel til næste år i pct. af årets udgift 5,19 6,30
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Budget 2017 senest 
indsendte budget Budget 2018

Relativ 
fordeling
af C i %

Ændring
B  => C 

100*(C-B)/B

Note A B C E

5.Supplerende oplysninger:

Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere
Flora Dania 3.240 3.000 23,4 -7,4
Dansk Gartneri 2.650 2.753 21,5 3,9
Brancheudvalget for Frugt og Grønt 900 2.647 20,7 194,1
Danske Planteskoler 1.365 1.130 8,8 -17,2
Danske Havecentre 1.225 1.045 8,2 -14,7
Gartnerirådgivningen 1.295 1.028 8,0 -20,6
Frugtformidlingen 500 300 2,3 -40,0
Væksthusgrøntsagssektoren 229 250 2,0 9,2
Løgdriverklubben Danmark 0 250 2,0 -
ARDO 168 209 1,6 24,4
Odense Blomsterfestival 0 194 1,5 -
Århus Universitet 500 0 0,0 -100,0
Landbrug & Fødevarer 200 0 0,0 -100,0

V. I alt 12.272 12.806 100,0 4,4
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Noter til punkterne I - V

Note 1 .

Produktionsafgifter i 2017: Afgiftsgrundlag Afgifter Pfomillesats
mio.kr. t.kr.

Grundafgift 314
Kernefrugt, upakket 119,00 595 5,00
Stenfrugt 40,00 186 4,65
Busk- og bærfrugt 176,96 814 4,60

1.909

Grundafgift 258
Grøntsager på friland 898,00 2.694 3,00

2.952

Grundafgift 5
Dyrkede svampede 64,00 16 0,25

21

Grundafgift 48
Grøntsager i væksthus 573,50 1.147 2,00

1.195

Grundafgift 262
Potteplanter 1.980,00 3.168 1,60

3.430

Grundafgift 265
Planteskoleplanter 542,00 2.439 4,50

2.704

I alt 12.211

Tab på produktionsafgifter -100
Total 12.111
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Produktionsafgifter i 2018: Afgiftsgrundlag Afgifter Promillesats
mio.kr. t.kr.

Grundafgift 313
Kernefrugt, upakket 115,00 575 5,00
Stenfrugt 27,96 130 4,65
Busk- og bærfrugt 173,00 795 4,60

1.813

Grundafgift 257
Grøntsager på friland 1.050,00 3.150 3,00

3.407

Grundafgift 5
Dyrkede svampede 60,00 15 0,25

20

Grundafgift 47
Grøntsager i væksthus 595,00 1.190 2,00

1.237

Grundafgift 243
Potteplanter 1.908,00 3.052 1,60

3.295

Grundafgift 251
Planteskoleplanter 519,11 2.336 4,50

2.587

I alt 12.359

Tab på produktionsafgifter -100
Total 12.259

Note 5

Opgaverne vedrørende fondens sekretariat og generelle omkostninger varetages af Dansk Gartneri.
Omkostningerne udgør 750 t. kr., som er finansieret af Dansk Gartneri.
Udgifter til generel fondsadministration er ikke finansieret af fondsmidler.

Note 6

Honorar til formand udgør 50 t. kr. og rejseudgifter 1 t. kr.

Note 6

Renteindtægter 15 t. kr. er morarente ved for sen afgiftsbetaling.

Note 7

Der er ud fra erfaring foretaget en skønsmæssig hensættelse til tab på produktionsafgifter med 100 t.kr.
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Budget 2017 senest 
indsendte budget Budget 2018

VI. Aktiviteter fordelt på tilskudsmodtagere

Flora Dania i alt 3.240 3.000

Afsætningsfremme

1 Udstillingsaktivitet for potteplantesektoren 0 1.950 § 6

2 Temakampagne med forbrugerrettet fokus 0 750 §7

Integreret markedsføring for potteplantesektoren 3.000 0

I alt Afsætningsfremme 3.000 2.700

Rådgivning

3 Markedsinformation og forbrugeradfærd 0 300 § 2

Producentinformation og MPS 240 0

I alt Rådgivning 240 300

Dansk Gartneri 2.650 2.753

Medfinansiering af initiativer under EU programmer

4  Sæson - frisk frugt og grønt fra Europa 1.897 2.518 EU 1144/2014

I alt Medfinansiering under EU programmer 1.897 2.518

Afsætningsfremme

5 Fødevaredagen- frugt-og grøntprisen & faglige spor 203 235 §6

 Sæson - hverdagsmad med frugt, grønt og glæde 450 0

I alt Afsætningsfremme 653 235

Rådgivning

Undersøgelse af el forbrug i væksthusgartnerier 100 0

I alt Rådgivning 100 0
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Brancheudvalget for Frugt og Grønt i alt 900 2.647

Forskning og forsøg

6 Beredskab for den pletvingede frugtflue 0 600 § 4

7 Prøvedyrkning af bønner og sødekartofler på friland 350 400 § 4

8 Anvendelse af droner i frilandsgartneri 0 350 § 4

9 Danbær - produktion og udvikling af højværdiafgrøder 0 188 § 4

10 Såning af gulerødder i efteråret 0 150 § 4

11 IT grows 0 89 § 4

12 Eksportkvalitet af spiseløg 0 70 § 4

Etablering og kvalitet af frugttræer til frugtplantager 250 0

I alt Forskning og forsøg 600 1.847

Medfinansiering af initiativer under EU programmer

13 Fangafgrøder mod nematoder i frilandsgrøntsager 0 500
14 Nye dyrkningssystemer, kirsebær og kernefrugt 0 300

I alt Medfinansiering under EU programmer 0 800

Rådgivning

Nye metoder til beregning af salgspriser 300 0

I alt Rådgivning 300 0

Danske Planteskoler i alt 1.265 1.130

Afsætningsfremme

15 PR og markedsføingskampagne for planteskoleplanter 550 485 § 6

I alt Afsætningsfremme 550 485

Rådgivning

16 Information og inspiration til udvikling af planteskoler 715 470 § 2

I alt Rådgivning 715 470

Forskning og forsøg

17 Røde nåle i Nordmannsgran 0 175 § 4

I alt Forskning og forsøg 0 175
6



Medfinansiering af initiativer under EU programmer

Gør byerne grønnere-dansk deltagelse i Green City initiativ 100 0

I alt Medfinansiering under EU programmer 100 0

Danske Havecentre i alt 1.225 1.045

Afsætningsfremme

18 Haveprogrammet hele Danmarks have 0 700 § 6

19 Haveglæder.dk 0 115 § 6

20 Hjemmesiden Have Børn 175 75 § 6

21 Havens Dag 100 70 § 6

In-store magasinet Haveglæder 750 0

I alt Afsætningsfremme 1.025 960

Uddannelse

22 Elektronisk nyhedsbrev 75 85 § 2

Temadage 2017 75 0

I alt uddannelse 150 85

Forskning og forsøg

Sortsafprøvning af roser 50 0

I alt Forskning og forsøg 50 0

Gartnerirådgivningen i alt 1.295 1.028

Forskning og forsøg

23 Bedre sundhed og kvalitet i potteplanter 0 298 § 4

24 Økologiske dyrkningsmedier 280 280 § 4

25 Blommeproduktion-viden om sorter m.v. 0 200 § 4

Økologiske Babyleaves-gødskning og kvalitet 297 0
Gartneriets produktionsplan styrer 168 0
Anvendelse af droner i frilandsgartneri 150 0

I alt Forskning og forsøg 895 778
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Medfinansiering af initiativer under EU programmer

26 Etablering, dyrkning og plantevalg af planteskoleplanter 200 250

I alt Medfinansiering under EU programmer 200 250

Rådgivning

Færre pesticidrester i jordbær 200 0

I alt Rådgivning 200 0

Frugtformidlingen i alt 500 300

Afsætningsfremme

27  Mød Sæson Live - markedsføring af sæsonens frugt og grøn 500 300 § 6

I alt Afsætningsfremme 500 300

Væksthusgrøntsagssektoren i alt 229 250

Rådgivning

28 Udvikling af vidensbank for væksthusgrøntsagssektoren 0 250 § 2

I alt Rådgivning 0 250

Forskning og forsøg

Optimal vxthusproduktion for en bæredygtig fremtid 229 0 § 4

I alt Forskning og forsøg 229 0

Løgdriverklubben Danmark i alt 0 250

Afsætningsfremme

29 Information og markedsføring af løgblomster 0 250 § 6

I alt Afsætningsfremme 0 250

ARDO A/S i alt 168 209

Forskning og forsøg

30 Forsøg med kvælstoffikserende bakterier i ærteavl 58 60 § 4
31 Kan efterafgrøder bekæmpe ærterodråd i ærteavl 55 58 § 4
32 Forsøg med placeret næringsstof i grøn ærteproduktion 55 51 § 4
33 Kvælstoftilførsel ved begynde blomstring i ærter 0 40 § 4

I alt Forskning og forsøg 168 209
8



Odense blomsterfestival i alt 0 194

Afsætningsfremme

34 Odense Blomsterfestival 2018 0 194 § 6

I alt Afsætningsfremme 0 194

Århus Universitet i alt 500 0

Forskning og forsøg

Eksportkvalitet af spiseløg 500 0

I alt Forskning og forsøg 500 0

Landbrug & Fødevarer i alt 200 0

Afsætningsfremme

U&A markedsanalyse 200 0

I alt Afsætningsfremme 200 0
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Nr. 1 Udstillingsaktivitet for potteplantesektoren. 
 
Formålet er at styrke produktionen og afsætningen af potteplanter. Dette sker primært gennem profilering på messer. 
Der gennemføres messer og udstillinger i Tyskland, Holland og handelspladser i Danmark og norden (mindre messer). 
 
Projektet vurderes at henhøre under § 6. 
 
Nr. 2 Temakampagne med forbrugerrettet fokus. 
 
Formålet er at påvirke forbrugerne med en kampagne, der afspejler den efterspørgsel der er blandt forbrugerne i relation 
til bæredygtighed, ideklima og miljø. 
Der udarbejdes videos til Face Book, event til festivals og messer samt traditionelt informationsmateriale. 
 
Projektet vurderes at henhøre under § 7. 
 
Nr. 3 Markedsinformation og forbrugeradfærd. 
 
Formålet er at indhente og videreformidle indkøbs- og forbrugeradfærd med henblik på tilpasning af produktioner og 
salgsarbejde. Analyserne bearbejdes og videreformidles til brug for det relevante forum.   
Der indhentes forbruger information fra Face Book panelet Flora Box, som bearbejdes og konverteres til brug overfor 
professionelle indkøbere.  
Produktnyheder præsenteres for et forbrugerpanel, som så kan evaluere inden nyhederne er kommet på markedet. 
 
Projektet vurderes at henhøre under § 2. 
 
Nr. 4 Sæson – frisk frugt og grønt fra Europa. 
 
Formålet er at øge det daglige forbrug af frisk frugt og grønt målt i både værdi og mængde blandt børnefamilier og in-
denfor Food service industrien. 
Indholdet består af følgende: 
1. Public relations (udsendelse af 7 pressemeddelelser). 2. Website. 3. Sociale medier (særlig Facebook). 4. Sæson-app. 
5. Nyhedsbreve (udsendelse hver uge). 6. Online annoncering (bannerannoncering m.m.). 7. Promotion via videoer (4 
kampagnefilm). 8. Events for Food service (stand på 3 årlige messer). 9. Kurser for Food service (6 kurser). 10. Butiks-
materiale (materialer til kæder). 11. Materialer i kantiner (nyhedsbreve, kalender). 12. Evaluering (GFK analyse). 
 
Projektet er medfinansieret i henhold til oplysningskampagne og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre 
marked (EU 1144/2014). 
 
Nr. 5 Fødevaredagen- frugt- og grøntprisen & faglige spor. 
 
Formålet er gennem oplysning, engagement og konkurrence, at påvirke frugt og grøntafdelingerne i dagligvarehandelen 
til øget afsætning af frugt og grønt. 
Fødevaredagen afholdes af Landbrug og Fødevarer med deltagelse af producenter, deres kunder og Food service sekto-
ren. Dagen afholdes med flere brancherelaterede fødevarespor, herunder ét for frugt og grønt. Et punkt på dagen er ud-
deling af frugt- og grøntprisen, hvor konkurrerende supermarkeder og discountforretninger konkurrerer om æren for den 
bedste frugt- og grøntafdeling.  
 
Projektet vurderes at henhøre under § 6. 
 
Nr. 6 Beredskab for pletvingede frugtflue. 
 
Pletvingefluen er en nyere skadegører i Europa og meget ny i Danmark. Fluen er kendt i landene omkring Danmark og 
kan gå i næsten al frugt og bær også vilde bær og anretter betydelig skade. Formålet er at overvåge udbredelsen og skader 
samt afprøve nye typer fangstmetoder og fælder. Med henblik på at sikre produktionen mod store tab forårsaget af fluen, 
søges udbredelse, overlevelse, forebyggelse, bekæmpelse og sanitære foranstaltninger afklaret gennem videns indhent-
ning og etablering af overvågning flere forskellige steder i landet. Udvalgte avlere stiller deres produktion til rådighed for 
overvågning. Omkringliggende arealer til avlere overvåges ligeledes ved opsætning af fælder og importerede bær under-
søges for passiv reintroduktion.  
Projektet vurderes at henhøre under § 4. 
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Nr. 7 Prøvedyrkning af bønner og sødekartofler på friland. 
 
Med henblik på at bane vejen for dyrkning af nye afgrøder for frilandsavlere afprøves dyrkningspotentialet for sorter af 
frilandsbønner til modenhed og søde kartofler. Det er begge nye produkter, der har et stort kommercielt potentiale for 
frilandsavlere. Projektet gennemføres som en sortsscreening hos udvalgte avlere.  
Der indhentes viden om egnede sorter og fremskaffes frø og plantemateriale til udplantning. Der etableres forsøgspar-
celler hos udvalgte avlere. Høsten vurderes for kvalitet og udbytte. Forsøget er en gentagelse fra 2017. 
 
Projektet vurderes at henhøre under § 4. 
 
Nr. 8 Anvendelse af droner i frilandsgartneri. 
 
Formålet er for producenterne at opnå højere udbytte og kvalitet gennem anvendelse af droner til markovervågning i 
frilandsgrøntsager. 
I projektet ønskes udviklet retningslinjer for og en systematisk metode til markovervågning med henblik på vurdering af 
vandingsbehov, pesticidanvendelse, gødning og høstprognoser. 
Anvendelse af droner kan muligvis være ressourcebesparende for arbejdskraft, vanding, gødning og pesticider. 
 
Projektet vurderes at henhøre under § 4  
 
Nr. 9 DANBÆR – produktion og udvikling af højværdiafgrøder. 
 

Formålet er at øge den økonomiske og miljømæssige bæredygtighed i produktionen af danske bær til forarbejdning 
samt skabe grundlag for en større økologisk produktion af sorter med unikke egenskaber i forhold til udviklingen af nye 
bærbaserede højværdi produkter. 
I projektet arbejdes der med at finde mere effektive dyrkningssystemer for økologiske solbær, intensivt dyrkningssy-
stem til økologiske Surkirsebær, maskinel høst med portalhøster, etablering af en plantning med ny udvalgte kirsebær-
sorter til vinproduktion, sæsonoverdækning af Surkirsebær. Herudover udvikling af højværdiprodukter med undersø-
gelse af, hvilke sorter af solbær og Surkirsebær, som bedst matcher en høj kvalitet og produktværdi for forskellige pro-
dukttyper. Der vil i projektet blive afprøvet nye bærtyper og sorter til maskinel høst. 
Der er tale om finansiering af ansøgers medfinansiering af et 4-årigt GUDP projekt på i alt knap 7,5 mio. kr. 
 
Projektet vurderes at henhøre under § 4. 
 
Nr. 10 Såning af gulerødder i efteråret. 
 
Formålet er at øge markedsandelen af lokalt producerede gulerødder. Formålet søges opnået ved afprøvning af efterårs-
såede gulerødder. 
Der anlægges en forsøgsmark hos en udvalgt avler, hvor der sås forskellige sorter på forskellige tidspunkter og med 
forskellige afdækningsmaterialer. 
Det forventes, at der kan udarbejdes en dyrkningsvejledning, der passer til avl under danske forhold. 
 
Projektet vurderes at henhøre under § 4. 
 
Nr. 11 IT Grows. 
 
Formålet er at få udviklet et beslutningsstøttesystem, som medvirker til at fremme både energioptimering og plante-
vækst. Formålet søges nået gennem udvikling af programmet itGrows 2.0 som integrerer InfoGrow (overvågning af 
ressourceforbrug og plantevækst) og Det virtuelle Væksthus (simuleringsværktøj, ændringer i klimastyring). 
Udbyttet forventes at være et nyt dansk energistyringsværktøj til gartnerier og rådgivningsvirksomheder med et bespa-
relsespotentiale på 5-10 %. 
Der er tale om ansøgers medfinansiering af et 3 årigt EUDP projekt på 12,5 mio. kr. 
Der er tale om samarbejde imellem Teknologisk Institut, Århus og Københavns universitet, et IT firma og 2 gartnerier. 
 
Projektet vurderes at henhøre under § 4. 
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Nr. 12 Eksportkvalitet af spiseløg. 
 
Projektets formål er at udvikle retningslinjer for produktion af spiseløg til eksport, hvor en ensartet kvalitet af store par-
tier er nødvendig. Kvaliteten af løgene påvirkes ikke alene af dyrkningsbetingelserne, men også af lagrings- og sorte-
ringsforholdene. Målet er derfor at undersøge og opsamle viden om de optimale betingelser for produktion af spiseløg i 
en kvalitet der til fulde opfylder kravene til eksport.  
Fra en række større bedrifter indsamles data over dyrkningsbetingelser og forhold ved vejring, tørring, lagring, opvarm-
ning og sortering, herunder årsager til frasortering, samt endelig salgsudbytte og produktkvalitet. Ved hver bedrift ind-
samles data fra flere forskellige sorter og partier af løg. På baggrund af de indsamlede data udarbejdes retningslinjer 
(manual) for optimale dyrkningsbetingelser og efterfølgende håndtering (tørring, lagring, sortering). Forskellige bedrif-
ter vil således kunne producere løg af mere ensartet kvalitet, såfremt disse retningslinjer følges.  
 
Projektet vurderes at henhøre under § 4. 
 
Nr. 13 Fangafgrøder mod nematoder i frilandsgrøntsager. 
 
Formålet er at sikre højere udbytte og bedre kvalitet i økologisk gulerodsproduktion. 
Formålet søges nået gennem afprøvning af ny tysk strategi, hvor korrekt sædskifte kan nedbringe antallet af nematoder. 
Der er tale om medfinansiering af et projekt under Erhvervsudviklingsordningen på 1,5 mio. kr., hvor der udføres for-
søg hos udvalgte økologiske avlere. Der gennemføres: 
 

1. Etablering af fangafgrøde for nematoder 
2. Anvendelse af indikatorplanter til måling af skadesrisiko 
3. Anvendelse af tidsmæssig reduceret sort brak lægning med tilførsel af kompost 
4. Anvendelse af sorthavre som efterafgrøde 

Projektet er støttet af midler under landdistriktsprogrammet (EF 1234/2007). 
 
Nr. 14 Nye dyrkningssystemer, kirsebær og kernefrugt 
 
Projektets formål er at udvikle og optimere beskæring-og dyrkningsteknikker i sødkirsebær, æbler og pærer med hen-
blik på øget udbytte, effektivisering af arbejdskraft, mindre pesticidanvendelse og mindre gødningsanvendelse. Resulta-
ter af projektet vil kunne bruges af både økologiske og konventionelle avlere.  
Der er 4 dele i projektet: 

1. Afprøvning af beskæringsteknik og timing i 3 plantesystemer i unge pæretræer 
2. Afprøvning af nye effektive dyrkningssystemer i sødkirsebær 
3. Afprøvning af beskæringsteknik og timing i 3 plantesystemer i unge sødkirsebær 
4. Formning af unge æbletræer 

Projektet er støttet af midler under landdistriktsprogrammet (EF 1234/2007). 
 
Nr. 15 PR og markedsføringskampagne for planteskoleplanter. 
 
Projektets overordnede mål er at øge afsætningen af planteskoleplanter ved at inspirere forbrugerne til et øget og mere 
alsidigt brug af planter.  
Projektet består af  2 dele: 
Del 1 søges nået igennem produktion af en TV serie i form af en havedyst, som vises på TV 2 prime time. 
Nordisk Film producerer 6 udsendelser som vises i foråret 2018 i TV 2. Indholdet er, at 4 udvalgte par dyster om at 
etablere en have på et udstukket areal på Egeskov Slot. 
Projektet er et samarbejde imellem Danske Havecentre og Danske Planteskoler se nr. 18. 
 
Del 2 er en kampagne på lastbiler, som skal skabe interesse og viden om planteskolernes virke gennem livsstilsbilleder 
med aktivitet i have, hegn og skov.  
 
Projektet vurderes at henhøre under § 6. 
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Nr. 16 Information og inspiration til udvikling af planteskoler. 
 
Formålet er at skubbe planteskoleerhvervets udvikling i retning af bedre produktkvalitet, større bæredygtighed og øget 
konkurrenceevne gennem undervisning, rådgivning og formidling af aktuel information om planteskolefaglige emner. I 
samarbejdet med såvel nationale som internationale organisationer, der beskæftiger sig med produktion og plantning af 
planteskoleplanter, ønskes at opnå indflydelse på og synliggørelse af erhvervets betydning for samfund og miljø.  
 
Formålet søges nået gennem samarbejde med Københavns Universitet samt ud fra deltagelse i aktiviteter i de internatio-
nale organisationer EFNA (European Forest Nursery Association), NNC (Nordic Nursery Co operation) og ENA (Euro-
pean Nursery stock Association). Målet er gennem denne oplysningsvirksomhed på temadage og møder samt med in-
formationer via e-mail og på relevante hjemmesider at bidrage til en videreudvikling af planteskoleerhvervet og samar-
bejdet med andre grønne organisationer. Målet er at effektivisere produktionerne, højne produktkvaliteten samt at øge 
anvendelsen af miljøvenlige produktionsmetoder. 
 
Projektet vurderes at henhøre under § 2. 
 
Nr. 17 Røde nåle i Nordmannsgran. 
 
Formålet er at klarlægge de bagved liggende årsager til ”Røde nåle” i Nordmannsgran med henblik på at udarbejde an-
befalinger til forebyggelse. 
Røde nåle udgør et stort problem for eksporten af juletræer og for de producerende planteskoler. 
Formålet søges nået gennem anatomiske undersøgelser og måling af næringsstoffer i nåle. Der samarbejdes med Kø-
benhavns Universitet, Foreningen Danske Juletræer, og 2 produktionsplanteskoler. 
 
Projektet vurderes at henhøre under § 4. 
 
Nr. 18 Haveprogrammet ”hele Danmarks have”. 
 
Formålet med projektet er at øge interessen for planter og planteskoleerhvervet for derved at skabe et øget forbrug af 
haveplanter.  
Formålet søges nået igennem produktion af en TV serie i form af en havedyst, som vises på TV 2 prime time. 
Nordisk Film producerer 6 udsendelser som vises i foråret 2018 i TV 2. Indholdet er, at 4 udvalgte par dyster om at 
etablere en have på et udstukket areal på Egeskov Slot. 
 
Projektet er et samarbejde imellem Danske Havecentre og Danske Planteskoler se nr. 16 del 1. 
 
Projektet vurderes at henhøre under § 6. 
 
Nr. 19 Haveglæder.dk. 
  
Formålet med hjemmesiden er at formidle ideer, inspiration, viden og faglig kompetence til brug af planter på alle må-
der i haven med fokus på havens forskellige sæsoner. 
Formålet søges nået gennem udarbejdelse af artikler, videos m.m., som lægges på hjemmesiden. Herudover at supplere 
med nyhedsbrev til interesserede tilmeldte.   
 
Projektet vurderes at henhøre under § 6. 
 
Nr. 20 Hjemmesiden Have Børn. 
  
Formålet med Have Børn er at øge børns interesse for haven, og brugen af blomster og planter i haven, for derved at 
trække forældre eller bedsteforældre ud i havecentrene. Forventningen er en øgning af afsætningen af haveplanter på det 
danske marked. 
Have Børn henvender sig til målgruppen 5 til 9-årige – indskolingsklasserne, hvor skoler og institutioner kan bestille 
undervisningsmaterialer og startpakker. 
 
Projektet vurderes at henhøre under § 6. 
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Nr. 21 Havens dag. 
 
Formålet med projektet er at øge afsætningen af haveplanter i efterårsmånederne. Dette sker ved at sætte fokus på for-
skellige temaer, som skal oplyse forbrugerne om den glæde de kan have af haven og haverummet. Det er et sted de kan 
udfolde i leg, dyrke, gro og nyde. Et rum til sanserne, og hvor det rette plantevalg kan styrke sanserne, og give forbru-
gerne sans for haven. Dette sker ved at lave særlige arrangementer i forbindelse med Havens Dag, den 2. weekend i sep-
tember. 
Baggrunden for projekter er, at mange haveejere, ser haven som en byrde og ikke en glæde. Ved korrekt faglig rådgiv-
ning og hjælp, samt fokus på haven som et frirum/ glædes- og sanserum, kan det på længere sigt være med til at afsætte 
flere planter, fordi forbrugerne for en positiv oplevelse, og derfor involverer sig endnu mere i deres have. 
 
Projektet er et samarbejde imellem Danske Havecentre og Danske Planteskoler. 
 
Projektet vurderes at henhøre under § 6. 
 
Nr. 22 Elektronisk nyhedsbrev. 
 
Den faglige begrundelse for projektet er at sikre at personale såvel som ejere af havecentre og detailplanteskoler får re-
levant og ikke mindst hurtig information om nye tiltag i branchen såvel både inden- som udenlandsk, så det kan blive 
implementeret i danske virksomheder. 
Formålet med projektet er at formidle ideer, inspiration, viden og faglig kompetence til detailplanteskoler ved løbende  
at informere disse herom, gennem et elektronisk nyhedsbrev, som skal komme 23 gange om året. Dette sker ved at der i 
2018 fra uge 3 bliver udsendt et elektronisk nyhedsbrev med aktuel information om hvad der sker i havecenterbranchen 
i udlandet, rapporter fra udenlandske såvel indenlandske udstillinger m.m. 
Det elektroniske Nyhedsbrevs indhold henvender sig ikke kun til havecentre, men til alle indenfor den grønne branche 
og derved også grossister og producenter. Stofområdet der vil blive dækket er relevant forbrugerstof.  
 
Projektet vurderes at henhøre under § 2. 
 
Nr. 23 Bedre sundhed og kvalitet i potteplanter. 
 
Formålet er at udvikle nye strategier, der kan forbedre roddannelsen samt prydplanters sundhed og kvalitet. 
Formålet søges nået gennem 3 afprøvninger til forbedring af roddannelsen, bekæmpelse af gråskimmel i blomsterne, 
afprøvning af silicium mod plantestress og afprøvning af tangekstrakt effekt på plantevækst og sundhed.  
Afprøvningerne vil ske i samarbejde med udvalgte gartnerier. 
 
Projektet vurderes at henhøre under § 4. 
 
Nr. 24 Økologiske dyrkningsmedier. 
 
Formålet er at forbedre udbytte og kvalitet i økologisk produktion i væksthus af krydderurter og småplanter til udplant-
ning. Der ønskes afprøvning af forskellige kombinationer af grundgødskning i spagnumbaserede dyrkningsmedier. 
Der ønskes endvidere foretaget en screening af produkter i flydende form til efter- og bladgødskning. 
 
Projektet vurderes at henhøre under § 4. 
 
Nr. 25 Blommeproduktion-viden om sorter m. v. 
 
Formålet er at fremme produktion af blommer under danske forhold. 
Formålet søges nået gennem: 

1. Opsamling af viden om sorter til at dække en lang sæson. 
2. Indsamling og formidling af erfaringer med og viden om forskellige plantesystemer. 
3. Afholdelse af studierejser til videns indhentning. 

 
Projektet vurderes at henhøre under § 4. 
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Nr. 26 Etablering, dyrkning og plantevalg af planteskoleplanter.  
 
Projektet har til formål at øge salget af planteskoleplanter gennem udvikling af en moderne, miljøvenlig brug af pryd-
planter i haver og anlæg. 
Nye sorter af roser skal afprøves i lighed med anvendelse af prydplanter som efterafgrøde samt udvikling af nye værk-
tøjer til miljøvenlig etablering af planteskoleplanter. 
Rosenafprøvning foregår i Valbyparken, hvor der skal ske registreringer af planteudvikling, koordinering af følge-
gruppe m.v. Der skal herudover plantes en underbeplantning. Ved hjælp af kvælstofmålinger på 2-3 kulturer på forskel-
lige jordtyper vurderes planteskole planters miljøeffekt. Der arbejdes endvidere med at strukturere viden i en database 
omhandlende skadegørere, patogener, biologisk bekæmpelse, plantesundhed og vanding, krydret med ny viden om nye 
sorter og teknikker, som p.t. ikke anvendes i den daglige drift. 
 
Projektet søges støttet af midler under landdistriktsprogrammet (EF 1234/2007) 
 
Nr. 27 Mød Sæson Live – markedsføring af sæsonens frugt og grønt. 
 
Formålet er at øge afsætningen af frugt og grønt ved at inspirere forbrugerne til bevidste og kritiske køb af gartneripro-
dukter. 
Målet søges nået ved at udvikle og fastholde dialogen imellem avlere og forbrugere ved at: 
 

• Inspirere danskerne til at lave og spise mere mad med sæsonens friske frugt, grønt, svampe og bær. 
• Møde gartnerne live og opleve dem som troværdige, dygtige, miljøbevidste leverandører til danskernes mid-

dagsborde 
• Opnå mere salg, højere priser for sæsonens frugt, grønt, bær og svampe. 
• At støtte op om Sæson konceptet og de aktiviteter, der udspringer heraf.  

 
Der projekteres med en festival i København og Århus, deltagelse på dyrskue og/eller via åbent landbrug. 
 
Projektet vurderes at henhøre under § 6. 
 
Nr. 28 Udvikling af vidensbank for væksthusgrøntsagssektoren. 
 
Formålet er at opnå ny viden, som kan udvikle væksthusgrøntsagssektoren mod et mere bæredygtigt gartneri med hen-
blik på at gøre sektoren mere konkurrencedygtig. 
Der gennemføres 3 aktiviteter: 

1. Indhentning af viden fra Holland om automatisering 
2. Konsulentbistand til udarbejdelse på fremtidens energi-spare tiltag 
3. Studietur til Holland for videns indsamling om recirkulering og vandrensning 

I aktivitet 2 vil en række væksthusgartnerier blive inddraget via konsulentbesøg. 
Resultaterne videreformidles via nyhedsbreve, temadage og i GartnerTidende. 
 
Projektet vurderes at henhøre under § 4. 
 
Nr. 29 Information og markedsføring af løgblomster. 
 
Formålet er at skabe fornyet og øget interesse for køb og anvendelse af løgblomster i potte samt tulipaner med og uden 
løg. 
Målet søges nået gennem brug af de sociale medier via hjemmeside med blog og adgang til Face Book, Pinterest og 
Instagram.  
Der anvendes ekstern ekspertassistance, hvor der skal være fokus på sæsonens produkter. 
 
Projektet vurderes at henhøre under § 7. 
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Nr. 30 Forsøg med kvælstoffikserende bakterier i ærteavl. 
 
Med henblik på at forbedre avlernes udbytte gennemføres forsøg med podning af ærtefrø med kvælstoffremmende bak-
terier. 
Forsøget anlægges hos 2 avlere hvor DLS planlægger og sår og BASF leverer podningsmiddel. Maskinstation høster og 
Ardo foretager udbyttemåling og kvalitetsanalyse og videreformidler resultaterne til avlerne. 
 
Projektet vurderes at henhøre under § 4. 
 
Nr. 31 Kan efterafgrøder bekæmpe ærterodråd i ærteavl. 
 
Ærterodråd og andre rodbrandsygdomme er en trussel mod ærteavlen, som medfører kassation af op til 10 % af avlernes 
marker. For at bevare jorden som dyrkningsmedie og for fremadrettet at kunne sikre avlerne en produktionsmulighed 
har forsøget til formål at undersøge hvilken effekt forskellige typer af efterafgrøder har på angreb af jordbårne svampe 
(ærterodråd og andre rodbrandsvampe). 
Der gennemføres et litteraturstudie og et markforsøg hos en avler med en inficeret mark. 
DLS planlægger og gennemfører forsøget, hvor GPS Agro tager jordprøver og analyserer. 
Ardo samler resultater og forestår den videre proces. 
 
Projektet vurderes at henhøre under § 4. 
 
Nr. 32 Forsøg med placeret næringsstof i grøn ærteproduktion. 
 
Med henblik på, at sikre avlerne en fortsat produktion af ærter til dybfrost er formålet at undersøge effekten af placering 
af næringsstofferne Kalium, Fosfor og Svovl med hensyn til udbytte og kvalitet. 
Forsøget gennemføres af DLS hos 2 udvalgte avlere hvor forsøgsafdelingen planlægger og gennemfører en forsøgs-
række hos hver avler.  
GPS Agro foretager måling af jordens indholdsstof og maskinstation høster forsøget. 
Ardo måler udbytte og kvalitet og videreformidler resultaterne til avlerne. 
 
Projektet vurderes at henhøre under § 4. 
 
Nr. 33 Kvælstoftilførsel ved begyndende blomstring i ærter. 
 
Formålet er at undersøge om tilførsel af kvælstof ved begyndende blomstring kan øge kvalitet og udbytte. 
Tesen er, at tilførslen kan øge bælgstørrelsen med deraf følgende udbytteforøgelse og bedre indtjening for avlerne i 
konventionel ærteavl. 
Forsøget gennemføres af VKST hos 2 udvalgte avlere hvor forsøgsafdelingen planlægger og gennemfører en forsøgs-
række hos hver avler.  
Maskinstation høster forsøget og Ardo/VKST samler forsøgsresultater og ARDO videreformidler resultaterne til av-
lerne. 
 
Projektet vurderes at henhøre under § 4. 
 
Nr. 34 Odense Blomsterfestival 2018. 
 
Formålet er at synliggøre branchens formåen igennem direkte forbrugerkontakt ved afvikling af en blomsterudstilling i 
Odense. 
Indeholdt i eventen er en markedsføring af tiltaget overfor branchens aktører for en mulig opskalering af eventens om-
fang. 
Emnet er Cycling-Recycling som er udsprunget af bevidsthed om et bæredygtigt liv i nye bevægelser. 
Der forventes øget indtjening til branchen samt fastholdelse af avlere og arbejdspladser. 
 
Projektet vurderes at henhøre under § 6. 
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