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Beløb 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 D

INDTÆGTER:
Overført fra forrige år 385 167 -56,6
Promillemidler 7.200 7.200 0,0

1 Særbevilling og anden indtægt 0 0 -
Renter 0 0 -

I. Indtægter i alt 7.585 7.367 -2,9

UDGIFTER:
Samlede tilskud fordelt på formål
Afsætningsfremme i alt 0 0 0,0 -
Forskning og forsøg i alt 5.576 6.273 86,4 12,5
Produktudvikling i alt 0 0 0,0 -
Rådgivning i alt 288 790 10,9 174,3
Uddannelse i alt 0 198 2,7 -
Sygdomsforebyggelse i alt 0 0 0,0 -
Sygdomsbekæmpelse i alt 0 0 0,0 -
Dyrevelfærd i alt 0 0 0,0 -
Kontrol i alt 0 0 0,0 -

2 Særlige foranstaltninger 0 0 0,0 -
Medfinansiering af initiativer under EU prg. 1.549 0 0,0 -100,0

II. Udgifter til formål i alt 7.413 7.261 100,0 -2,1

3 Fondsadministration 
Revision 24 24 0,0
Effektvurdering 25 25 0,0
Ekstern projektvurdering -

4 Bestyrelseshonorar/befordingsgodtgørelse 31 31 0,0
5 Tab på debitorer 0 0 -

IV. Administration i alt 80 80 0,0

V. Udgifter i alt 7.493 7.341 -2,0

Overførsel til næste år 92 26
Overførsel til næste år i pct. af årets udgift 1,23 0,35

6 Supplerende oplysninger
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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 D

6 Supplerende oplysninger:

Promillemidler:
Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere
Brancheudvalget for Frugt og Grønt 3.992 3.292 45,3 -17,5
Dansk Gartneri 2.322 2.464 33,9 6,1
Teknologisk Institut 0 600 8,3 -
Gartnerirådgivningen 999 400 5,5 -60,0
Flora Dania 100 240 3,3 140,0
Økologisk Landsforening 0 198 2,7 -
Århus Universitet 0 67 0,9 -

VI. I alt 7.413 7.261 100,0 -2,1

Noter til punkterne I - V

3 Opgaverne vedrørende fondens sekretariat og generellse omkostninger varetages af Dansk Gartneri
Omkostningerne udgør 250 t. kr., som er finansieret af Dansk Gartneri.
Udgifter til generel fondsadministration er ikke finansieret af fondsmidler.

4 Honorar til formand udgør 30 t. kr. og rejseudgifter 1 t. kr.
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VIIl. Aktiviteter fordelt på tilskudsmodtagere

Brancheudvalget for Frugt og Grønt i alt 3.992 3.292

Forskning og forsøg

1 Alternativ bekæmpelse af skadevoldere 1.251 730 §4
2 Fremtidens produktion af jordbær og hindbær 200 500 §4
3 Sund jord - sunde planter 450 450 §4
4 Produktkatalog over hjælpestoffer til økologi 400 400 §4
5 Økologiske babyleaves gøødskning og kvalitet 0 360 §4
6 Robuste sorter af kernefrugt til økologisk dyrkning 300 300 §4
7 Dobcrop-øget økologisk produktion 113 104 §4
8 Sprayless-mindre spild i jordbær-gråskimmelbekæmpelse 0 98 §4

Nye dyrkningssystemer/beskæringkirsebær/kernefrugt 300 0 §4
Danbær-produktion og udvkling af højværdi afgrøder 188 0 §4
Gødevanding - produktion af økologiske fødevarer 107 0 §4
Protecfruit beskyttet produktion af æbler og pærer 91 0 §4
Dafrus frugt uden sprøjterester 42 0 §4

I alt Forskning og forsøg 3.442 2.942

Rådgivning

9 Færre pesticidrester i jordbær og hindbær 0 350 §2

I alt Rådgivning 0 350

Medfinansiering af initiativer under EU programmer

Beredskab for den pletvingede frugtflue 550 0

I alt medfinansiering af initiativer under EU programm 550 0

Dansk Gartneri 2.322 2.464

Forskning og  forsøg

10 Plantebeskyttelse i gartnerierhvervet 1.732 1.762 § 4
11 Hortprotect nye plantebeskyttelsesmidler til gartnerier 402 402 § 4
12 Forsøg med sennepsfrø-jordtræthed-sanering 0 100 § 4

I alt Forskning og forsøg 2.134 2.264

Rådgivning

13 Håndtering af spildevand 188 200 §2

I alt Rådgivning 188 200

Teknologisk Institut i alt 0 600

Forskning og  forsøg

14 Sundere og grønnere indeklima med prydplanter 0 600 § 4

I alt Forskning og forsøg 0 600

Specifikation af anvendt 
statsstøtteregel

Supplerende oplysninger - Basisbudget

Beløb i 1000 kr Budget 2017  (senest 
indsendte budget) Budget 2018
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Gartnerirådgivningen i alt 999 400

Forskning og  forsøg

15 Økologisk æbleproduktion 2020 0 400 § 4

I alt Forskning og forsøg 0 400

Medfinansiering af initiativer under EU programmer

Nye teknikker- rækkeafgrøder, frøbede og potter 999 0

I alt medfinansiering af initiativer under EU programm 999 0

Flora Dania i alt 100 240

Rådgivning

16 Producentinformation og MPS 0 240 §2
Minimalspild, formidling 100 0

I alt Rådgivning 100 240

Økologisk Landsforening i alt 0 198

Uddannelse

17 Økologisk frugt- og grøntsagskursus 0 198 §2

I alt Uddannelse 0 198

Århus Universitet i alt 0 67

Forskning og  forsøg

18 Eksportkvalitet af spiseløg 0 67 § 4

I alt Forskning og forsøg 0 67
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Nr. 1 Alternativ pesticidfri bekæmpelse af skadevoldere. 
 
Projektet skal medvirke til, at mindske brugen af pesticider og fremme økologiske dyrkningsprincipper. Udvikling af 
pesticidfri metoder og varslingsmodeller til bekæmpelse af skadevoldere i produktion af kernefrugt, løg, gulerødder og 
kål skal undersøges. 
Hos avlere undersøges løgfluens indflyvning og der indhentes viden fra udlandet om varslings- og prognosemodeller. I 
kål overvåges skadedyr med fælder og insekt net med forskellige maskestørrelser afprøves. Betydning for hævning af 
nettet undersøges. I gulerødder laves forsøg med fangafgrøder. For kernefrugt undersøges om varslingsmodeller for ild-
sot, frugttræ kræft, æblehveps og vikler undersøges holder ude i bedrifterne. I kirsebær søges klarlagt skadevolderes 
gnav i frugterne.   
 
Projektet vurderes at henhøre under § 4. 
 
Nr. 2 Fremtidens produktion af jordbær og hindbær 
 
Formålet med projektet er at forbedre økonomi og konkurrenceevne for avlerne ved at vise nye veje for produktion af 
jordbær og hindbær. Projektet består af 4 aktiviteter med hver deres fokus. 
 

1. Sikring af, at producenterne har en opdateret viden om sorter og plantekvalitet, så de ikke falder bagud i det 
europæiske kapløb om produktkvalitet, sygdomsresistens og udbytte. 

2. Sikre producenterne ny, opdateret viden, der kan hjælpe i forbindelse med omlægning fra konventionel til øko-
logisk produktion af jordbær.  

3. Udarbejdelse af vejledninger inden for biologisk bekæmpelse (insekter i jordbær), som den enkelte producent 
kan have liggende som rettesnor.  

4. Udvikling af brugbare ukrudtsstrategier i højbede og tunnel.  

Projektet vurderes at henhøre under § 4. 
 
Nr. 3 Sund jord – sunde planter (brug af efterafgrøder, grøngødning & sædskifte) 
 
Projektets formål er at give producenterne redskaber til og indsigt i at sikre en større jordfrugtbarhed ved målrettet brug 
af grøntgødning og efterafgrøder. Formålet er med andre ord at øge jordfrugtbarhed, kvalitet og udbytte i produktionen 
af grøntsager på friland.  
Der udarbejdes et katalog over relevante plantearter og der gennemføres demonstration af blandinger hos 2 avlere af kål 
og salat. Der udarbejdes økonomiske beregninger over indsatsen med kalkuler for anvendelsen. 
 
Projektet vurderes at henhøre under § 4. 
 
Nr. 4 Produktkatalog over hjælpestoffer til økologi. 
 
I projektet udvikles et elektronisk katalog over hjælpestoffer i den økologiske produktion. Formålet er at hjælpe avlerne 
til at undgå at overtræde de økologiske regler ved anvendelse af hjælpestoffer, som indeholder komponenter, som ikke 
er godkendt i den økologiske produktion. 
Indsamlede gødningsstoffer, jordforbedrings- og plantebeskyttelsesmidler vurderes i forhold til økologivejledning. Re-
sultaterne registreres i en database, som bliver tilgængelig via en hjemmeside.   
 
Projektet vurderes at henhøre under § 4. 
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Nr. 5 Økologiske babyleaves, gødskning og kvalitet. 
 
Formålet er at udvikle og afprøve en gødningsstrategi i produktionen af økologisk dyrkede babyleaves. 
Babyleaves er en hurtig voksende afgrøde med korte rødder, hvilket udfordrer tilgængeligheden af gødningsstoffer, når 
der ikke anvendes kunstgødning og animalsk gødning er en udfordring i relation til fødevaresikkerhed. 
Der arbejdes med konserverings- og udbringningsteknik, bladgødskning og gødningsplaner. 
 
Projektet vurderes at henhøre under § 4  
 
Nr. 6 Robuste sorter af æbler og pærer til økologisk dyrkning. 
 
Til at imødegå den nedbrudte resistens i æbler og pærer beskæftiger projektet sig med at afprøve potentielle nye sorter 
og indsamling og formidling af viden og erfaringer fra testplantninger hos avlere. 
Aktiviteterne er opdelt i 2 arbejdspakker, hvor den ene beskæftiger sig med at viderearbejde med udvalgte sorter af ar-
bejdet i Århus Universitet. Der måles vækstkraft og udbytter. 
Ansøger forventer en tilplantning af de nye sorter på 40 ha. indenfor 5 – 7 år. 
Den anden omhandler evaluering af testplantninger hos avlere, hvor der laves informationsindsamling over hele landet 
for at vurdere data om trivsel af sorterne i de forskellige egne. 
Ansøger forventer, at erhvervets fælles erfaringer med sorterne vil være medvirkende til beslutningsprocessen om, hvil-
ke sorter, der skal satses på i fremtiden. 
 
Projektet vurderes at henhøre under § 4. 
 
Nr. 7 DobCrop – øget økologisk produktion. 
 
Projektets formål er at udvikle et nyt økologisk dyrkningssystem uden brug af husdyrgødning. Dvs. produktion af øko-
logiske grøntsager, som ikke er afhængig af husdyrgødning og som sikrer en effektiv udnyttelse af næringsstofferne 
med et minimum af udslip til vandmiljøet. 
Ansøger skal bidrage med praktisk erfaring og koordinering af forsøgene hos avlere i et projekt hos Århus Universitet 
som medfinansiering af ansøgers andel af et 4-årigt GUDP projekt på i alt 5,0 mio. kr. 
 
Projektet vurderes at henhøre under § 4. 
 
Nr. 8 Spray-Less-mindre spild i jordbær grundet gråskimmel. 
 
Projektets formål er at sikre, at produktionen af jordbær ikke bliver ødelagt af gråskimmel, der er multiressistent overfor 
pesticider. 
Der er tale om ansøgers medfinansiering af et 4 årigt GUDP projekt til Århus Universitet på 6,2 mio. kr., hvor ansøger 
skal bidrage med praktisk erfaring med dyrkning, deltagelse i forsøgene ude hos avlerne samt formidling af de opnåede 
resultater. 
 
Projektet vurderes at henhøre under § 4. 
 
Nr. 9 Færre pesticidrester i jordbær og hindbær. 
 
Formålet er at medvirke til at nedbringe pesticidresterne i jordbær på friland gennem rådgivning og oplysning. 
Målgruppen er mindre avlere, hvortil der indsamles og formidles viden, gennem udarbejdelse af en vejledning, kam-
pagne på Face Book, video på U-tube, dannelse af Erfagrupper samt besøg hos udvalgte avlere.  
 
Projektet vurderes at henhøre under § 2. 
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Nr. 10 Plantebeskyttelse i gartnerierhvervet. 
 
Formålet med projektet er at reducere såvel pesticidbelastningen af miljøet som indholdet af pesticidrester i frugt og 
grønt samt forbedre arbejdsmiljøet. 
Det er planen at udføre strategi- og selektivitetsafprøvninger, der har til formål at finde nye midler/strategier, der kan 
erstatte eller supplere eksisterende midler/strategier. Der kan være tale om at finde erstatninger for midler, der pga. mil-
jø- og sundhedsmæssige problemer er blevet forbudt eller forventes forbudt/trukket tilbage i nær fremtid. Der kan være 
tale om midler, der skal være med til at forebygge resistensdannelse eller midler med bedre miljøprofiler end dem, der 
er på markedet. Der kan også være tale om skadedyrsmidler, der har en mere specifik virkning, og dermed skåner flere 
af nyttedyrene. Forsøgene gennemføres af Århus Universitet dels på Flakkebjerg og dels hos avlere. 
På baggrund af ønsker/behov fra erhvervets sektorer og fagkonsulenterne indsamles og bearbejdes data til brug ved ind-
sendelse af ansøgninger til ’mindre anvendelser’ med henblik på at få godkendt nye midler. Det drejer sig om nye mid-
ler og/eller nye anvendelsesområder, der skal erstatte og/eller supplere midler, der er godkendt. Projektet omhandler så-
vel midler til konventionel som økologisk avl.  
 
Projektet vurderes at henhøre under § 4. 
 
Nr. 11 HORTPROTECT nye plantebeskyttelsesmidler til gartnerierhvervet. 
 
Projektets formål er at sikre gartnerierhvervets fremtidige produktion gennem udvikling af nye løsninger indenfor plan-
tebeskyttelse. 
I projektet arbejdes med ukrudtsbekæmpelse (grøntsager, bær, frugt og planteskoler), pesticidrester og fungicidresi-
stens, øget anvendelse af mikrobiologiske midler, skadedyr i grøntsager friland, kommunikation og videndeling samt 
projektledelse. 
Der er tale om et 4 årigt GUDP projekt på 9 mio. kr. med Århus Universitet som projektholder, hvor ansøgningen rest-
finansierer ansøgers, rådgivningens og Universitetets andele.  
 
Projektet vurderes at henhøre under § 4. 
 
Nr. 12 Forsøg med frø af sorten Brassica Juncacae. 
 
Projektets formål er at undersøge effekten af sennepsmel sim biofumigation i marken, ud fra laboratorie undersøgelser i 
Tyskland. 
Resultaterne skal vise om jordtræthed og ukrudt kan bekæmpes ved hjælp af sennepsmel. Forsøgene udføres i plante-
skoler, men kan have betydning for kulturer som jordbær, gulerødder og økologiske kulturer, hvor oparbejdningen er 
stor.  
Projektet er medfinansieret af Miljøstyrelsen. 
 
Projektet vurderes at henhøre under § 4. 
 
Nr. 13 Korrekt håndtering af spildevand i gartnerierhvervet. 
 
Med henblik på at undgå utilsigtede udledninger af spildevand til vandmiljøet søges udarbejdet en vejledning til gartne-
rierne om håndtering af spildevand.  
Projektets indhold: 
Undersøgelse af pesticidindhold i væksthuses bundjord, Vandbevægelser i væksthusjorden, Fjernelse af pesticidrester i 
slam fra returkar, Udarbejdelse af en branchevejledning. 
 
Projektet vurderes at henhøre under § 2. 
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Nr. 14 Sundere og grønnere indeklima med prydplanter. 
 
Formålet er at udvikle et målesystem til dokumentation af potteplanters luftrensende effekt. 
Ansøgningen omhandler ansøgers egenfinansiering af et 3 årigt GUDP projekt på 5 mio. kr. Projektet gennemføres i 
samarbejde med 3 væksthusgartnerier og består af 5 dele. 

1. Optimering og demonstration af planters luftrensende effekt, 2. Planter og bygningers energiforbrug, 3. 
Beregningsværktøj, 4.planter i indeklimaet, 5. Projektledelse og kommunikation. 

Projektet vurderes at henhøre under § 4. 
 
Nr. 15 Økologisk æbleproduktion 2020. 
 
Formålet er at udbygge en intensiv og økonomisk rentabel produktion af økologisk kvalitetsfrugt i Danmark, herunder 
en udvidelse af antallet af avlere samt af det økologisk dyrkede areal, som kun udgør 23 % af det totale. 
Der planlægges en økonomisk vejledning i omlægning, vejledning i forebyggelse og bekæmpelse af frugttræskræft, 
dyrkningsvejledning for intensiv dyrkning af æbler, viden om virkning om spredeklæbemidler, møder i Erfagrupper for 
økologisk kernefrugtproduktion og viden om mulighederne for brug af gødevanding i æbleproduktion.  
Der udføres forsøg og afprøvninger hos udvalgte avlere. 
 
Projektet vurderes at henhøre under § 4. 
 
Nr. 16 Producentinformation og MPS. 
 
Formålet er at holde potteplanteproducenterne ajour inden for områderne forskning, forsøg og afsætningsfremme. Pro-
ducenterne vil kunne holde sig orienteret om branchen og aktiviteter med relevans for branchen via en årlig temadag 
såvel som via jævnligt udsendte Nyhedsbreve således, at producenterne kan træffe valg inden for produktion og afsæt-
ning på et oplyst grundlag.  
Inkluderet i ovenstående er rådgivning inden for miljøcertificering, hvorfor der i projektet ligeledes skal rådgives og in-
formeres om seneste udvikling inden for MPS-certificeringen, der er den mest kendte certificering på Business to Busi-
ness-niveau i Europa. 
 
Projektet vurderes at henhøre under § 2. 
 
Nr. 17 Økologisk frugt- og grønsagskursus. 
 
Formålet er at øge konkurrencedygtighed og miljøresultater ved at udbrede viden om økologisk frugt- og grøntproduk-
tion samt viden om nye markedsmuligheder. 
Formålet søges opnået ved afvikling af 3 kursusdage med hver 2 moduler med en samlet målgruppe på 45. 
 
Projektet vurderes at henhøre under § 2. 
 
Nr. 18 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. 
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