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1) Fradrag for ”Grøn energi” - fortsætter i 2012. 

Fradragsordningen for ”Grøn El” fortsætter i MPS. Vi har modtaget opgørelsen for 

2011, som vi så anvender, som bedste bud på hvordan det også vil blive i 2012. 

Ifølge dette budgetterer og regner vi med følgende andel ”Grøn El” af den totale el-

produktion i 2012: 

 
2011 jan feb mar april maj Jun juli aug sept okt nov dec 

Grøn-

energi i % 

 

33 

 

51 

 

38 

 

36 

 

37 

 

26 

 

28 
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35 

 

44 

 

32 

 

50 

 

Totalt elforbrug registreres på 'kode 4'.  

Grøn energi er 'kode 6', og hver måned udregnes hvor mange Kw den grønne energi 

udgør af det samlede elforbrug (33% af totalforbrug i januar osv.) 

 

HUSK AT DER I PERIODE 1 KUN SKAL REGISTRERES AREAL OG PERIODE 2 

ER JANUAR, PERIODE 3 ER FEBRUAR OSV. 

 

2) MPS-ABC. Pris for 2012:  

Betaling for deltagelse i MPS-ABC er uændret fra 2011 og består af en basistakst på 

€ 699,- og en arealtakst som følger:  

Mindre end 3 ha. € 0,- 

3-4 ha. € 80,- 

4-5 ha. € 160,- 

5-6 ha. € 240,- 

6-7 ha. € 320,- 

7-8 ha. € 400,- 

8-9 ha. € 480,- 

9-10 ha. € 560,- 

Mere end 10 ha. € 640,- 
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Korrektion for udendørsareal: ha x 0,25. For første års deltagere opkræves et admi-

nistrationsbidrag på € 50,-  

 

3) Forbrug af plantebeskyttelsesmidler i DK og NL 

De seneste MPS-statistikker fra Holland er endnu ikke lavet og vil blive udsendt i 

kommende nyhedsbrev. 

 

4) Ny kontaktperson 

Leif Markvart fratræder sin stilling i GartneriRådgivningen pr. 1. marts. Den nye MPS 

kontaktperson bliver Marianne Jepsen som er planteavlskonsulent i GartneriRådgiv-

ningen og kan kontaktes på tlf.: 30 31 64 67 eller Hvidkærvej 29, 5250 Odense SV.  

 

Leif Markvart sender hermed en hilsen til alle deltagere af MPS: 

Jeg vil takke for et godt og spændende samarbejde. Det har været interessant at væ-

re med i dette vigtige område og kan kun anbefale at give det en større bevågenhed, 

da det kommer til at betyde mere og mere i fremtiden. 

Jeg har et ønske om, at salgsselskaberne i fremtiden vil arbejde mere målrettet for 

en mere grøn produktion. Vi bør udnytte, at vi er et grønt erhverv som gennem vores 

unikke produkter skaber miljø og glæde. Kun i samarbejde gennem hele værdikæden 

ud til forbrugeren får vi vores budskab om miljø ud. 

Med venlig hilsen 

Leif Markvart 

 

5) Gå-hjem møde 

Vi er i gang med at planlægge en temadag og hører gerne fra dig, hvis du har ønsker 
eller ideer til emner, der kunne være relevante at få uddybet.  
 

 

Med venlig hilsen 

Danske Prydplanter 

 

Peter Larsen-Ledet / Marianne Jepsen, mxj@vfl.dk 

mailto:mxj@vfl.dk

