
Projekt 1. Fælles Kommunikationsplatform.

0. Indledende note

Projektet ”Prydplantebranchens Fælles Kommunikationsplatform” er finansieret via tilskud fra flere
sider,

men da projektet udgør en samlet helhed, rapporteres det samlede projekt med nedenstående
specifikation.

A. Produktionsafgiftsfonden kr. 2.625.000

Dette omfatter delprojektet Floradania.dk (magasinet).

B. Promilleafgiftsmidlerne kr. 360.000

Dette omfatter delprojekter Strategisk markedsføring, Floradania Markedsanalyse, Floradania
Internet, Billedbank og Miljøbilleder.

C. CO2-midlerne kr. 1.935.000

Dette omfatter delprojekterne Presseservice, Floradania Presse, Floradania Temarapporter,
Ugenyt og Showroom samt projektstyring Odense Blomsterfestival

Akkumuleret kr. 4.920.000

Produktionsafgiftsfondens finansieringsprocent: 53%

Promilleafgiftsfondens finansieringsprocent: 47%

Se de vedhæftede tilskudsregnskaber for yderligere information.

1. Baggrund for aktivitetens gennemførelse.

Prydplantebranchen i Danmark er først og fremmest eksportorienteret og opererer primært på
de europæiske forbrugermarkeder. Afsætningsmønstret bestemmes i stigende grad af
livsstilsbetingede forhold og den generelle udvikling indenfor boliginteriør. Derfor er det
afgørende for en øget afsætning, at have et indgående kendskab til denne branche og
udviklingen inden for denne.

Prydplantebranchen har større behov end nogensinde for at kunne operere ud fra langsigtede
og velunderbyggede markedsanalyser. De kommercielle risici i branchen har aldrig været større
på grund af den voldsomme strukturudvikling og konsolidering på indkøbssiden i
dagligvarehandlen. Viden om forbrugernes præferencer og indkøbsadfærd er afgørende for en
optimal afsætningsstrategi og en kommercialisering af nye produkter.

Markedspotentialet for afsætning af prydplanteprodukter kan kun øges, hvis forbrugerne har et
godt kendskab til et relevant udsnit af prydplantesortimentet, herunder at få et stigende
kendskab til de sæsonvariationer, som findes på markedet.

Artikler og anden presseomtale af blomster og planter har stor effekt på
forbrugerefterspørgslen på de omtalte produkter. Men her er der en udfordring, da mange
redaktioner rundt om i Europa ikke har tilstrækkelig faglig viden til at kunne formidle
informationer på et tilstrækkelig højt niveau. Derfor var ”oplæring” af journalister på diverse
redaktioner rundt om i Europa et af de vigtige indsatsområder for prydplantebranchen.



Floradania Marketing er prydplantebranchens fælles markedsføringsselskab som gennem en
årrække har opbygget et vidt forgrenet netværk til producenter, grossister, detailhandlende og
andre branchefolk med tilknytning til de respektive europæiske markeder. Siden midten af
1990’erne har Floradania Marketing gennemført udstillinger, forbrugerkampagner,
markedsanalyser og profileret sortimentet af prydplanter. I perioden har branchen udviklet en
fælles kommunikationsplatform ud fra en langsigtet strategisk målsætning om at hjælpe
detailhandlen med direkte adgang til produktinformation, sæsonaktuelle klassikere og nyheder
samt forbrugerinspiration.

2. Formålet med aktiviteten.

Formålet med den Fælles Kommunikationsplatform var at profilere, synliggøre og øge
sortimentet af prydplanter på de europæiske markeder ved udsendelse af inspirations- og
nyhedsmagasinet Floradania.dk suppleret af branchens internetportal www.floradania.dk.

Ovenstående medier fungerer som branchens fælles kommunikationsplatform rettet mod
aktørerne på de europæiske plantemarkeder. Detailhandlen skal herigennem inspireres samt få
øget deres kendskab til sortiment, pasning, anvendelse, sæson, trends, farver og nyheder fra
branchen, for derigennem at kunne give forbrugerne bedre rådgivning og tilbyde et mere
spændende og varieret sortiment.

Kommunikationsplatformen er opbygget ud fra et solidt og præcist kendskab til de aktuelle
markedsforhold, livsstilsbegreber samt trends. Gennem Danske Prydplanter er indsamlet og
formidles systematisk relevant markedsinformation til alle relevante operatører indenfor
branchen samt udarbejder inspirationsmateriale til den europæiske forbrugerpresse for
herigennem at øge interessen for prydplantesortimentet.

3. Aktivitetens indhold.

Prydplantebranchen har som led i en strategisk satsning intensiveret
kommunikationsaktiviteterne målrettet til potentielle kundegrupper på de europæiske
hovedmarkeder, forbrugerpressen samt gartnerier og blomstereksportører i Danmark.

Projektaktiviteterne omfattede som primær aktivitet udgivelsen af inspirations- og
nyhedsmagasinet Floradania.dk samt en gennemgribende fornyelse af internetportalen
www.floradania.dk, udstillingsforum for sæsonaktuelle prydplanter, indhentning og formidling
af markedsinformationer til kunder og aktørerne indenfor branchen samt servicering af den
europæiske forbrugerpresse.

Projektaktiviteterne blev tilrettelagt som led i en flerårig indsats i bestræbelserne på at
stimulere kundernes interesse og forventninger til produktnyheder, sæsonaktuelle produkter og
nye vinkler på produkteksponering og anvendelse. Ved at fastholde et kontinuert
informationsflow af strategiske markedsinformationer til operatørerne indenfor
prydplantebranchen har aktiviteterne fået stadigt større værdi for erhvervet..

Delkomponent nr. 1 Flora Dania Showroom

Flora Dania Showroom har været en optimal profileringsmulighed for alle
potteplanteproducenter, som har haft mulighed for gratis at udstille nyheder og sæsonkulturer i
lejede drivhusfaciliteter nær blomstereksportørerne på Fyn. Udstillingen henvendte sig til
professionelle plantehandlere og blomsterselskabernes sælgere. De udstillede produkter
repræsenterede en umiddelbar tilgang og præsentation af gartneriernes aktuelle sortiment,
farvespektrum, kvalitet og produktstørrelse. Floradania Showroom fungerer som et vigtigt
afsætningsfremmende værktøj for salgsmedarbejderne ved blomstereksportørerne og en
velegnet platform for introduktion af gartneriernes produktnyheder.
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Projektet har omfattet driftsudgifter til lejede væksthusfaciliteter, samt personaleudgifter til en
løbende udvikling og fornyelse af konceptet.

Sortimentsbredden var overordentlig vigtig for at fastholde kundernes interesse og
kontinuiteten i afsætningen. Showroomet i Odense tilrettelægges som en flerårig aktivitet, fordi
den er stærkt medvirkende til at løfte branchens image og attraktivitet overfor professionelle
plantehandlere i hele Europa.

Delkomponent nr. 2 – Floradania.dk (magasinet) & Webportal

Floradania.dk (magasinet) samt internetportalen www.floradania.dk har været vigtige medier til
at formidle ny inspiration og information. Den målrettede markedskommunikation har haft et
flerårigt sigte for potteplantebranchen i bestræbelserne på at stimulere kundernes interesse og
forventninger til produktnyheder, sæsonaktuelle produkter samt nye vinkler på
produkteksponering og anvendelse.

Floradania.dk (magasinet)

Nyhedsmagasinet har i 2009 været potteplantebranchens centrale omdrejningspunkt for
præsentation af sortimentet af prydplanter til den europæiske detailhandel. Flora Dania
Magasinet blev udsendt fire gange i løbet af året til ca. 40.000 blomsterforretninger, havecentre
andre planteindkøbere på hovedmarkederne Danmark, Sverige, Norge, Finland, Tyskland, Østrig,
Schweiz og England. Magasinet blev desuden udsendt til kunder i Frankrig og Italien.
Nyhedsmagasinet blev udsendt i sprogversioner tilpasset de pågældende markeder (dansk,
svensk, tysk, engelsk, fransk og italiensk).

Floradania.dk blev i de to første udgaver produceret som et 12-siders inspirationsmagasin,
hvilket i de to sidste udgaver blev reduceret til 8 sider grundet reduktionen i de tildelte midler.
Layoutet fremstår i en moderne stilsikker skandinavisk stil med flotte miljø- og produktfotos.
Magasinet trykkes i en god kraftig papirkvalitet, som styrker gemmeværdien og farvegengivelsen
af billederne. Redaktionelt indeholder magasinet et stilistisk gennemført indhold: To
blomstertrendsektioner som illustrerer og præsenterer nye temaer; En sæsonaktuel oversigt
med potteplanter med pasningsvejledninger; artikler som behandler aktuelle emner samt
produkter og til sidst dekorationstips fra florist til florist.

Forbrugeranalysen viser, at brugerne er begejstrede for inspirationen til anvendelse af planter
som alternativ til brugskunst og snit. Opprioriteringen af inspirationsafsnittene billiges således af
læserne.

Internetportalen www.floradania.dk

Flora Dania’s hjemmeside har undergået en større fornyelse, hvor fokus er skiftet fra information til
inspiration.

Internetportalen fungerer som

1) Trends og inspiration

2) Plantefagligt information

3) Plantenyheder
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4) Branchenyt, der er Nyhedscenter for gartnerier og blomstereksportører

5) Unik billedbank med over 3.000 miljø og produktbilleder til fri download

Alle informationerne er frit tilgængelige og hjemmesiden er sprogversioneret til dansk, svensk, tysk
og engelsk.

Projektaktiviteterne omfatter en fortsat udbygning af internetportalen og opdatering af
informationssøjlerne med billedbanker, plantedatabaser, sæsonanbefalinger, trendguides, artikler,
aktivitetsoversigter samt markedsinformationer.

Delkomponent nr. 3 - Presseaktiviteter

Flora Dania Presse servicerede i 2009 den europæiske forbrugerpresse med udsendelse af
inspirationsartikler og billedmateriale med udvalgte prydplanter, tilpasset sæson og
blomstertrend.

Inspirationsartiklerne er aktuelle og relaterede til det produktudvalg som tilbydes forbrugerne i
butikkerne. Artiklerne blev udarbejdet af planteskribenter og målrettedes det brede
forbrugerpublikum. Materialet blev udsendt elektronisk til forbrugerpressen i Danmark,
Tyskland, Sverige, Schweiz, England og Finland. Flora Dania Presse udsendte desuden
pressemeddelelser med information om danske plantenyheder, kampagner samt udstillinger og
messer, hvor det var muligt at se hele plantesortimentet. Forbrugerpressen serviceredes
desuden med idéoplæg og ’historier’, kopiering af billedmateriale samt kontakter til
ressourcepersoner og gartnerier, som dannede rammen for interviews og presseomtale.

Slutteligt blev Odense Blomsterfestival anvendt som et attraktivt udstillingsvindue for erhvervet
overfor de danske forbrugere og dette blev gennemført ved en række informationsformidlende
aktiviteter og pressemøder med deltagelse af Floradania Marketing a/s.

Delkomponent nr. 4 – Strategisk markedsinformation

Projektet Strategisk Markedsinformation var i 2009 med til at tilvejebringe højaktuelle og
repræsentative tilbagemeldinger fra de europæiske markeder for prydblomster.
Videreformidlingen foregik i elektroniske nyhedsbreve og mere tilbundsgående temarapporter,
som afdækkede centrale afsætningsmæssige udfordringer og problemstillinger for branchen.

’Ugenyt’ blev udsendt elektronisk som e-mail 49 gange i løbet af 2009 til alle interesserede
prydplanteproducenter og blomstereksportører. Nyhedsbrevet er overskueligt og afdækker den
øjeblikkelige stemning på markederne, herunder fremherskende præferencer angående
blomsterfarver, produktstørrelse, kvalitet osv. Prisdannelsen på danske prydplanter og de
tilsvarende europæiske produktpriser fremgik hver uge af et prisindeks opstillet på segmenterne
blomstrende prydplanter, sæsonkulturer, grønne planter samt miniplanter.

Temarapporterne blev i 2009 udarbejdet ved kombineret deskresearch og gennem kundebesøg
på de pågældende markeder. Temarapporterne, der blev udarbejdet i 2009 havde emnerne:
”Danske gartneriers markedsføring”, ”Miljøkommunikation i ” og ”Interessen for bæredygtigt
producerede planter på det tyske marked”.

Til at indhente aktuel information fra branchen deltager Floradania Marketing a/s i europæisk
baserede markeds- og forbrugerundersøgelser og udveksler i denne forbindelse oplysninger
med søsterorganisationer i andre lande. De indsamlede data er gjort tilgængelige på
internetportalen www.floradania.dk og danner grundlag for vurdering af udviklingstendenser på
specifikke afsætningsområder.
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Projektaktiviteterne tilrettelægges som led i en flerårig indsats ud fra en erkendelse af, at der er
et behov for et kontinuert informationsflow af markedsinformationer til operatørerne indenfor
prydplantebranchen.

4. Målopfyldelse.

Målene vurderes overordnet set at være opfyldt for alle fire delkomponenter i projektet
Prydplantebranchens Fælles Kommunikationsplatform. For de fire delkomponenter er der dog
samtidig funder forbedringsmuligheder.

Delkomponen nr. 1 Floradania Showroom

Med ca. 6.000 besøgende i showroomet i løbet af 2009 er formålet, med at vise bredden af det
danske sortiment til den størst mulige målgruppe, blevet opfyldt. Man har imidlertid fra
branchen besluttet ikke at fortsætte aktiviteten efter 2009, idet et generelt faldende besøgstal,
samt etableringen af fire årlige messer i lokalområdet, har mindsket interessen for Showroomet.

Delkomponent nr. 2 Floradania.dk og webportal

Med udsendelse til ca. 40.000 detaillister og grossister over det meste af Europa har man med
Floradania.dk på bedste vis formået at synliggøre anvendelsen af planter i både hus og hjem på
inspirerende vis. Løbende henvendelser med baggrund i magasinet har vist både relevansen
samt behovet for en løbende inspiration, som på elegant vis blev illustreret med magasinet.

Webportalen www.floradania.dk underbyggede på fornem vis magasinet med supplerende
materialer og inspiration, ligesom den tilhørende billedbank bliver anvendt i et omfang, der må
betegnes som mere end tilfredsstillende. Med over 180.000 fortrinsvis professionelle, månedlige
besøgende og ca. 10.000 månedlige downloads af billeder fra billedbanken, må målet om
stigende besøgstal og download siges at være opfyldt.

Delkomponent nr. 3 Presseaktiviteter

Med daglige henvendelser fra journalister, samt ca. 600 presseklip i 2009 på danske artikler må
også målet for dette delkomponent siges at være opfyldt. Mens der nu er opbygget gode
relationer til dags- og fagpressen, som plantebranchen nyder godt af, har der med mindre
justeringer i serviceringen også lykkedes at få livsstilspressen i tale i 2009. Igen ses vigtigheden
af en kontinuert indsats.
Det øgede samarbejde er til dels kommet til som følge af inspirationen fra interiørbranchen,
men også på baggrund af et afholdt arrangement for netop livsstilsjournalister og stylister, hvor
planters anvendelse i boligen på lige fod med brugskunst kom på tapetet.

Slutteligt har det øgede besøgstal på Odense Blomsterfestival også medført øget bevågenhed fra
pressen, de er blevet inspireret af anvendelsen af planter til at pynte op i hele bybilledet under
Blomsterfestivalens afholdelse.

Delkomponent nr. 4 Strategisk Markedsinformation.

Til at informere såvel producent- som salgsleddet har der i 2009 været udsendt 49 udgaver af
det elektroniske nyhedsbrev Ugenyt, hvor branchen er blevet orienteret om aktiviteter internt i
branchen såvel som eksternt.
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Med indsamling af diverse markedsinformationer til at beskrive udviklingen generelt i branchen
har markeds- og forbrugerundersøgelserne været med til at give de danske producenter de
bedst mulige beslutningsgrundlag til at analysere tendenserne inden for netop deres
interesseområder, hvilket er benyttet i et tilfredsstillende omfang.

Som supplement til de mere generelle markedsinformationer blev der i 2009 desuden
udarbejdet Temarapporter over emnerne ”Danske gartneriers markedsføring”,
”Miljøkommunikation i relation til gartneribranchen” og ”Interessen for bæredygtigt
producerede planter på det tyske marked”, der alle vil blive brugt i branchens videre udvikling.

Efter i en årrække at have nydt godt af kontinuiteten i brugen af - en for brugerne genkendelig -
kommunikationsplatform, er det besluttet at ændre markant i medierne i
kommunikationsplatformen. Dette sker med udgangspunkt i såvel strukturudviklingen i
branchen, samt ud fra en teknologisk betragtning, hvor IT har givet nye muligheder. Dette har
ingen indflydelse på, at man samlet set må sige, at målsætningen for 2009 er opfyldt i samtlige
projekter, men nævnes blot for at anskueliggøre, at succesfulde projekter ændres initieret af
nye muligheder i stedet for som forsinket reaktion på markedernes udvikling.

5. Aktivitetens offentliggørelse.

Floradania Magasinet udsendes via GAU-sekretariatet til alle producenter umiddelbart efter
udsendelsen til de europæiske detaillister og grossister i Europa.

For al elektronisk materiale henvises til www.floradania.dk, hvor materialet ligger tilgængeligt
for alle interesserede.

6. Resumé.

Danske Prydplanter har gennem udviklingen af en kommunikationsplatform formået at
synliggøre og profilere sortimentet af prydplanter på de europæiske markeder. Dette er sket
gennem udsendelsen af inspirations- og nyhedsmagasinet Floradania.dk, der er understøttet af
webportalen www.floradania.dk, hvor en omfattende billedbank har været omdrejningspunktet.
På webportalen har der desuden været adgang til planteinformationer via Plantedatabasen,
markedsinformation og sæsonanbefalinger, ligesom der har været links til branchens aktører.

Kommunikationsplatformen har desuden været suppleret med en intensiv Presseindsats for også
at få budskabet ud til forbrugerne, der i sidste ende skal aftage planterne.

Potteplantebranchens kommunikationsplatform har således formået at inspirere og øge
detailhandlens kendskab til sortiment, pasning, anvendelse, sæson, trends, farver og nyheder
indenfor potteplantebranchen for derigennem at give forbrugerne bedre rådgivning, samt et
mere spændende og varieret sortiment.

Projekt 2. Fælles Markedsføring.

1. Baggrund for aktivitetens gennemførelse.

Udstillinger er fortsat et et utroligt vigtigt kontaktforum for aktørerne indenfor blomsterbranchen.
Det skyldes at udstillingerne i høj grad fungerer som markedspladser, hvor nuværende og eventuelt
nye kunderelationer udbygges eller cementeres.

Messer og udstillinger giver mulighed for at præsentere produkter, salgskoncepter og serviceydelser
overfor de besøgende kunder. Den fysiske og intense præsentationsform giver mulighed for at give
de besøgende en positiv oplevelse og indtryk af den udbudte produktkvalitet. Det er muligt under
messer direkte at sammenligne produkter, etablere og udbygge personlige relationer til kunder,
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opfange impulser og videreformidle nye vinkler på produktbegreber, produktanvendelse og
præsentationsformer.

Internationale Pflanzen Messe (IPM) i Tyskland, der er den største blomsterudstilling i Europa, har
meget stor betydning for hele den europæiske blomsterindustri. Messen er med ca. 60.000
besøgende fra 40 lande blevet et internationalt mødested, hvor både repræsentanter fra
dagligvarekæderne og mindre indkøbere kommer for at orientere sig i markedet forud for de
hektiske forårsmåneder, hvor langt den største del af branchens omsætning ligger koncentreret. Set
i dette perspektiv har specielt IPM en uvurderlig betydning for prydplantebranchen, som årligt
eksporterer for ca. 3 milliarder kroner.

Ud over deltagelsen på IPM, er det vigtigt løbende at vurdere på hvilke markeder, der er
interessante og nødvendige at vise sin synlighed, ligesom det er vigtigt at vurdere målgrupperne for
messerne rundt om i Europa, idet messerne er af vidt forskellig art. Afviklingen af fællesstandene på
de regionale fagmesser i Frankrig, Italien, Sverige og Holland, har været i fokus de seneste år, men
nye dukker op og andre forsvinder.

2. Formålet med aktiviteten.

Messer og udstillinger har til formål ikke kun at præsentere sortimentsbredde, -kvalitet, -
nyheder og nye koncepter overfor kunder og indkøbere af planter, men også for at bevare
synligheden rundt om i Europa.

Gennem brancheorganisationen Danske Prydplanter har det været muligt at samle gartnere og
blomstereksportører på den internationale potteplanteudstilling IPM’09 i Essen omkring en stor
fælles udstillingsaktivitet. Udstillingen har til formål at fastholde og udbygge en
markedsposition, som en af europæernes foretrukne leverandører af prydplanter. Årets
udstilling vil balancere mellem fornyelse og tradition ved inddragelse af nye virkemidler som
’Dance shows’ samt overrækkelse af årets nyhedspris ved den danske Økonomi- og
Erhvervsminister mv.

Udstillingen i Tyskland har til formål at markere sæsonpremieren for de øvrige fællesstande på
en række attraktive regionale fagmesser. Vurderingen for 2009 har været, at messerne Salon de
Vegetal i Frankrig, Miflor i Italien og Elmia Garden i Sverige er de mest relevante. Som noget nyt
forsøgte man også at opnå deltagelse med på de to store udstillinger Hortifair og Aalsmeer-
markt i Holland. Holland har i de senere år vist sig dominerende som logistisk hub for kunder i
hele Europa, hvorfor deltagelse her har været ønsket.

3. Aktivitetens indhold.

Messedeltagelse kræver en høj grad af koordinering og planlægning, idet den involverer en
masse forskellige aktører og interessenter. Specielt etableringen af fællesstandene på messer
kræver omfattende koordinering. Floradania Marketing a/s har opbygget stor kompetence inden
for denne disciplin og varetager koordinations- samt udstillingsaktiviteterne forbundet med
blomstermesserne.

På vegne af potteplantebranchen udsender Floradania Marketing a/s løbende information om
messerne og indsamler forhåndstilmeldinger til årets udstillinger. Der laves
forhåndsreservationer af udstillingsarealerne samt design og komposition af fællesstandene.

Fællesstand på IPM’09

En fællesstand på ca. 800 kvadratmeter har givet mulighed for at præsentere det bredest mulige
sortiment og give indkøberne et indtryk af mangfoldigheden i sortimentet.



Den overordnede udstillingsstrategi og særpræg fastholdes fra tidligere år, idet man ønsker at
tilbyde de besøgende en overskuelig og meget tilgængelig adgang til udstillingsprodukterne fra
de danske gartnere. De enkelte udstillingselementer integreres ved brug af store kvadratiske
plantekummer fyldt med gartneriernes færdigvarer.

Hele udstillingsområdet bliver diskret indrammet af udstillingssøjler udstyret med optimal
belysning og flot dekoreret. Konceptet for Fællesstanden er, at standen ikke er bemandet, men
designet og udviklet med henblik på produktpræsentation. Salgsselskaberne opbygger deres
egne separate udstillingspavilloner i umiddelbar tilknytning til fællesstanden, hvorfra de kan
servicerer de indbudte forretningsforbindelser og besøgende.

På årets udstilling indgår følgende udstillingselementer og aktiviteter:

Central sortiment- & kulturstand

Danske Prydplanter har i år gjort en ekstraordinær indsats for at få udstillet erhvervets samlede
sortiment samtidig med, at der er lavet et område til mini-planter (6 cm), der oplever en
stigende efterspørgsel. Til at få et så bredt sortiment med som muligt, har der løbende været
dialog med gartnerierne om at fremdrive sæsonkulturer til brug for IPM-udstillingen - også
selvom de har deres naturlige salgstidspunkt senere på sæsonen. Dette sker ud fra devisen om
at udbrede kendskabet til nye og spændende nichekulturer, som kan pirre plantehandlernes
nyfigenhed og fremme den overordnede afsætning. Dette sker ud fra erkendelsen af, at
produktet gør sig bedst ved selvsyn.

”Danseshows”
Centralt på fællesstanden blev opbygget et podie til fremvisninger af danske plantenyheder og
trenden indenfor boligindretning og planter. Der blev afviklet 3 daglige shows, hvor
professionelle dansere udstyret med stylede prydplanter og plantenyheder indtog dansepodiet
og gennem professionelt arrangeret koreografi, pyntede podiet med planter.

Showet blev speaket og ledsaget af inciterende musik, der både skabte god stemning, men også
trak tilskuere fra både hallen og de omkringliggende haller til arrangementet. Hele konceptet
var tænkt som en festlig og nyskabende måde at præsentere årets plantenyheder og
blomstermode.

Åbningsfestligheder & nyhedspris

Åbningen af ’Fællesstand’ og den samlede messe foregik med assistance fra Økonomi- og
Erhvervsminister Bent Bendtsen, ligesom der var inviteret en række af honoratiores til
åbningsfestlighederne. Desuden forestod ministeren overrækkelsen af en nyheds- og initiativpris
til repræsentanter fra erhvervet. Indførslen af Awards i stil med de mere kendte filmawards sker
ud fra den betragtning, at branchen er nødt til at skærpe sin profil på et stadigt mere
konkurrencepræget forbrugermarked. Awarden er således både med til at initiere de danske
gartnere, der i forvejen har en enestående evne til at udvikle nyskabende forædlingsresultater,
til forsat at fokusere på denne udvikling, og til at skabe en øget pressevågenhed i forbindelse
med arrangementet, som afløses af ”Dansehowet”.

Regionale fællesstande

Der blev i 2009 afholdt fællesstande på blomsterfagmesserne, Miflor i Italien i september og
Elmia Garden i Sverige i oktober. Hovedvægten på disse udstillinger var lige som på IPM
præsentationen af prydplantesortimentet samt inspirerende bud på kommende trends indenfor
blomstermoden.



Fællesstandene blev benyttet for at manifestere branchens samlede formåen og giver de
besøgende muligheder for at lade sig inspirere til øget brug af planter og ved selvsyn at mærke
og undersøge produkterne.

Deltagelsen på Aalsmeer Market i oktober blev derimod fravalgt grundet manglende interesse
fra såvel gartner- som salgsselskabssiden, der fandt omkostningerne for høje trods messen og
Hollands betydning. På daværende tidspunkt var der afholdt omkostninger til såvel koordinering
og tilmelding, ligesom der var foretaget en rekognosceringstur til messen. Idet
aktivitetsniveauet på IPM ’09 havde haft et højere aktivitetsniveau med deraf følgende højere
omkostninger, har der for det samlede projekt ”Fælles Markedsføring” sket en justering i forhold
til fordelingen, hvorfor man har holdt sig inden for det samlede budget.

4. Målopfyldelse.

Målet for deltagelse på plantefagmesserne var at tiltrække såvel eksisterende som nye kunder
og skabe større synlighed af plantesortimentet.

IPM ’09

Deltagelsen på Europas største og vigtigste plantefagmesse med bred opbakning fra såvel
gartnere som salgsselskaber gav mulighed for at præsentere indkøbere fra hele verden for et
bredt sortiment, og dermed skabe øget interesse for afsætningen af planter.

Central sortiment- & kulturstand

Med opbygningen af en enkel og overskuelig fællesstand var det muligt for deltagende
indkøbere at skabe sig et overblik over både bredden og dybden i sortimentet.

”Danseshows”
Med et show, der både skabte stemning, viste planter i en helt ny sammenhæng og samtidig
skabte omtale rundt i de øvrige haller, må man sige at man på ny formodede, at ramme plet
med en præsentationsform, der ligger i tidsånden og matcher forbrugernes ønsker og behov for
selviscenesættelse. Eventene i den hallen har efterhånden opnået et sådant renomme at
pressen, herunder TV-mediet nu fast aflægger et besøg på standen. Indslaget blev vist i TV
Rundfunk Berlin-Brandenburg den 14. februar 2010 og var tilgængelig på sitet : http://www.rbb-
online.de/gartenzeit/archiv/gartenzeit_vom_14/lifestyle_auf_der.html

Åbningsfestligheder & nyhedspris

Ved at bidrage med en danske minister til at forestå åbningen af såvel den samlede messe, som
den danske fællesstand, opnås opmærksomhed fra både presse og relevante
interesseorganisationer til branchen.

Modtagerne af Nyhedspriserne har efterfølgende nyt godt af honoreringerne gennem øget
forespørgsel fra såvel kunder som presse, og har dermed udfyldt målkriterierne for denne
aktivitet.

Regionale fællesstande

Deltagelse på messerne Salon du Vegetal, Miflor og Elmia Garden blev alle opfyldt, hvor den
fælles udstillingsaktivitet har givet alle deltagerne store synergieffekter og større
gennemslagskraft i det fremadrettede afsætningsarbejde. Samtidig har deltagelsen på messerne
været en ideel mulighed for at etablere og vedligeholde personlige relationer til professionelle
planteindkøbere fra hele Europa.

http://www.rbb-online.de/gartenzeit/archiv/gartenzeit_vom_14/lifestyle_auf_der.html
http://www.rbb-online.de/gartenzeit/archiv/gartenzeit_vom_14/lifestyle_auf_der.html


5. Aktivitetens offentliggørelse.

Projektets resultater er offentliggjort i Danske Prydplanter’s elektroniske, månedlige nyhedsbrev, i
FloradaniaMarketings ’Ugenyt’, samt på hjemmesiderne www.floradania.dk og
www.danskeprydplanter.dk. Slutteligt annonceres messerne i fagbladet Gartnertidende, der når
størstedelen af branchens aktører

6. Resumé.

Plantebranchen har profileret og markedsført sortimentet af prydplanter på de toneangivende
europæiske blomstermesser, hvor IPM i Tyskland er den absolut største.

Årets udstilling balancerede mellem fornyelse og tradition ved inddragelse af nye virkemidler som
”Danseshows”, samt overrækkelse af årets nyhedspris. Fællesstandene har været tilpasset de
respektive messer og har været anvendt som et samlende midtpunkt og samtidig trækplaster for
de omkringliggende pavilloner med salgsselskabs-udstillere. Udstillingsformen har givet
optimale muligheder for at udbytte synergieffekterne ved samlet optræden i markedet og
interaktion med de besøgende på udstillingerne.

http://www.floradania.dk/
http://www.danskeprydplanter.dk/


Projekt 3. Producentinformation.

1. Baggrund for aktivitetens gennemførelse.

Der sker i disse år en kraftig udvikling indenfor branchen. Konkurrencen er meget hård for tiden, og
det er vigtigt at følge med i de seneste nyheder, som det kan være vanskeligt for den enkelte
producent af følge med i. Derfor har der været behov for at opsummere og formidle væsentlige
nyheder i nyhedsbreve og ved temadage, som har kunnet give den enkelte producent et bedre
grundlag for yderligere fordybelse i emnet.

2. Formålet med aktiviteten.

Projektets formål var at informere Potteplanteproducenter om nyeste forskningsresultater fra
ind- og udland og deres anvendelse i praksis, samt informere generelt om udviklinger indenfor
branchen, og nye udviklingstendenser på afsætning, markedsforhold og virksomhedsledelse.

3. Aktivitetens indhold.

Projektet indeholdt to hovedbestanddele. Den ene var udsendelse af Nyhedsbrev og den anden var
afholdelse af temadage.

Udsendelse af Nyhedsbreve med informationer om:

- Status på igangværende forsøg.
- Status på afprøvninger
- Status på projekter om potteplanter
- Information om fælles bekæmpelse af nye eller problematiske skadegørere.
- Anden relevante faglig information for potteplanteproducenter.

Afholdelse af temadage og gå-hjem-møder (foredragsarrangementer)

Ved foredragsarrangementer og temadage samledes potteplanteproducenter fra hele landet og
orienteredes om den seneste forskning og udvikling på nogle specifikke temaområder, under
medvirken af inden- og udenlandske foredragsholdere. Beløbet var tilskud til foredragshonorarer
m.v.

Deltagerne har selv betalt fortæring m.v. ved temadagen.

4. Målopfyldelse.

Nyhedsbreve:
Der blev i løbet af 2009 udsendt ti nyhedsbreve, hvor alle blev udsendt via e-mail. Emnerne var
en bred palette af informationer om produktion, erhvervspolitik, forskning og afsætning.

Nyhedsbrevet fungere som et bredt talerør til både større og mindre gartnerier, hvor specielt de
mindre ellers ville have svært ved selv at skulle indhente informationerne.

Temadage:
I løbet af 2009 blev der afholdt 2 temadage, henholdsvis d. 26. februar 2009 og d. 04. november
2009.



Temaet for temadagen i foråret var Ny strategi for markedsføring af potteplanter” og
”Fremtidens handel med indlæg fra nøglekunder” med indlæg fra Indkøbschef fra Fakta, Stig Laursen
og Soulaima Gourania.

Temaet for temadagen i efteråret var ”Krisen – vi har prøvet det før” med indlæg fra 13
forskellige indlægsholdere, dækkende emnerne inden for produktion, markedsføring og
afsætning. Her blev fremtidens udfordringer skitseret og analyseret i lyset af finans- og
efterfølgende den økonomiske krise.

Ud over ovenstående temadage blev der ligeledes afholdt to gå-hjem-møder, hvor henholdsvis
produktions- og eksportrelaterede emner blev debatteret. For sidstnævnte vedkommende var de
nye regulativer angående returemballage, der blev gennemgået for at skabe øget kendskab til
lovgivningen og de forestående omkostningsforøgelser på området.

Til alle arrangementerne var der god tilslutning og til emnerne i nyhedsbrevene blev der flere
gange bragt uddybende artikler i Gartnertidende omkring emnerne. På ovenstående baggrund
kan det konstateres at projektmålet er opfyldt.

5. Aktivitetens offentliggørelse.

Nyhedsbrevene kan findes af alle på www.danskeprydplanter.dk hvor der også kan bestilles
nyhedsbrevet til modtagelse med post eller mail hvis det foretrækkes.

Temadagene annonceredes forud i Gartner Tidende og var åbne for alle. Indlæggene på
temadagene kunne umiddelbart efter findes på hjemmesiden www.danskeprydplanter.dk

6. Resumé.

Der sker i disse år en kraftig udvikling indenfor branchen, som det kan være vanskeligt for den
enkelte producent af følge med i. Derfor er væsentlige nyheder blevet opsummeret og formidlet,
som dermed giver den enkelte producent et bedre grundlag for yderligere fordybelse i emnet.

Projektet har indeholdt to hovedbestanddele. Den ene var udsendelse af Nyhedsbrev og den anden
var afholdelse af temadage.

Projektets formål var at informere Potteplanteprocenter om nyeste forskningsresultater fra ind-
og udland og deres anvendelse i praksis, samt informere generelt om udviklinger indenfor
branchen, og nye udviklingstendenser på afsætning og markedsforhold.

Dette er sket planmæssigt og aktivitetens mål er dermed opfyldt.

http://www.danskeprydplanter.dk/
http://www.danskeprydplanter.dk/


Projekt 4. Trendrådgivning.

1. Baggrund for aktivitetens gennemførelse.

At kunne forudsige og videreformidle tidens trend indenfor blomster og tilbehør viser sig i højere og
højere grad at være afgørende for dansk gartnerierhverv. Som for den øvrige interiørbranche er der
over tid store udsving i, hvilke blomster forbrugerne efterspørger, og hvilke farver som er populære.
Prydplanter afsættes oftest som impulsprodukter og matcher de ikke forbrugernes præferencer,
vanskeliggør det ofte gartnernes muligheder for at få afsat deres produktion.

Med denne indgangsvinkel lægger gartnerierne mange kræfter i løbende at læse markedet og
udvikle nye blomster og farver, der matcher moden indenfor interiør og tekstilbranchen. En del af
eksport-succesen og dominerende position på hjemmemarkedet indenfor potteplanter skyldes
gartneriernes brede sortiment med mange nyheder, samt en konstant lydhørhed og forståelse fra
planteforædlernes side over for forbrugernes præferencer og ønsker. En proces som kun kan styrkes
gennem konstant at styrke gartneribranchens trendmæssige forståelse.

2. Formålet med aktiviteten.

Trendprojektet har til formål at anvise nye udviklingsmuligheder for gartnerierne. Der etableres
en fælles forståelsesplatform for gartnerier og blomstereksportører i bestræbelserne på at
inspirere og aktualisere brugen af potteplanter som livsstilsprodukter. Seminarforløb
gennemføres for at give en operationel og praksisnær tilgang til potteplantefolk, som ønsker nye
impulser til hvorledes trendtendenser kan anvendes på færdigkulturer, forædlingsmæssige
sammenhænge eller i den fremadrettede kommunikationsstrategi.
Dertil skal projektet inspirere grossister og kunder til nye anvendelsesformer af potteplanter i
sammenhæng med bolig og interiør-trends.

3. Aktivitetens indhold.

Trendprojektet blev i 2009 gennemført i samarbejde mellem Floradania Marketing a/s, som
varetager den danske potteplantebranches markedsføringsaktiviteter og det uafhængige
livsstils- og trendbureau PEJ-Gruppen i Herning. Trendprojektet er tilrettelagt som en flerårig
aktivitet ud fra en erkendelse af behovet for en kontinuert og målrettet rådgivningsindsats for at
producenterne kan få succes med at fortolke og implementere de tematiske elementer i
trendprognoserne. Oprindeligt var projektet mere presse- og kundeorienteret, men er
efterfølgende anvendt til at støtte produkttilpasningen hos producenterne.
Trendprojektet afvikles som en række sammenhængende og integrerede aktiviteter, herunder:

International trend præsentation ved IPM’09

På den danske fællesudstilling ved IPM’09 i Tyskland viste gartnerierhvervet sine bud på
blomstertrends for den kommende sæson gennem Danseshows samt en permanent udstilling på
messen. Udstillingen præsenterer årets trends opdelt på fire sæsoner og gav samtidig
inspiration til, hvordan planterne kan indpasses i de dominerende livsstils- og interiørtrends. Til
lejligheden fremstilles trendbrochurer som blev uddelt til de besøgende gæster på udstillingen.
Trendbrochuren sammenfattede de centrale temaer og elementer i blomstertrenden og
fungerer som referenceramme og et inspirerende bud på anvendelse af danske potteplanter.

Handelspladsen – Trendzoner

På Handelspladsen i marts og juni opbyggedes en trendzone i tilknytning til gartneriernes
udstillinger. Trendzonen gengav centraler temaer og inspirerende eksempler på
sammensmeltningen mellem boliginteriør, blomster og individuelle livsstilselementer.



Som noget nyt afholdtes samtidig et ’trendlaboratorium’ på Handelspladserne, hvor
blomsterdekoratører gav smagsprøver på udvikling af added-valueprodukter og styling af
potteplanter. Aktiviteten skete på gartneriernes egne produkter, og fotograferedes samtidig til
inspirationsbilleder på hjemmesiden www.floradania.dk

Trendkommunikationsplatform – Flora Dania Magasin og Presse

Gennem Floradania.dk blev den trendmæssige viden, som er blevet opbygget i projektforløbet
formidlet direkte til mere end 40.000 europæiske blomsterhandlere, havecentre og grossister. I
magasinet præsenteredes sæsonens trend i en trendsektion, hvor sæsonens tema blev
underbygget med forskellige udsagn, tekst, stemningsbilleder samt planteopsætninger.

Trendseminarer
Under overskriften ’Trendforsker for en dag’ deltog ca. 40 gartnere i et arrangement, som med
afsæt i de overordnede trends, viste udviklingen indenfor blomstermoden. Trend- og
Livsstilsbureauet PEJ-Gruppen står for arrangementet, som henvender sig til alle interesserede
potteplantefagfolk.

Tilsvarende blev arrangeret ’Konsulentdage’, hvor gartnerierne kunne medbringe produktprøver
og få dem stylet, perspektiviseret og hjulpet på vej til succes. Til formålet var sammensat et
ekspertpanel bestående af produktudviklere, trendforskere, marketingfolk og lignende, som
havde den fornødne ballast til at komme med forslag til de konkrete produktprøver.

4. Målopfyldelse.

Set som en proces har Trendrådgivningen efter en intens indsats endeligt vunder frem blandt en
stor gruppe af gartnere, som er begyndt at tænke innovativt i udviklingen af nye produkter og
koncepter. Tiltagene har alla været med til at bidrage hertil:

International trend præsentation ved IPM’09

Muligheden for at påvirke ca. 60.000 besøgende med sæsonens kommende trends og
anvendelsen af planter heri, blev udnyttet til fulde, hvor Danseshowet trak såvel indkøbere som
pressefolk til. Eventen var således med til at åbne perceptionen hos aktørerne for alternative
anvendelser af planter tilpasset tidens interiør og boligmode.

Handelspladsen – Trendzoner

Gennem udstillingerne på Handelspladsen fik såvel gartnere, salgsselskaber som indkøbere
muligheder for at få indsigt i den operationelle anvendelse af trendforståelse og –tilpasning.
Stylister suppleret med miniudstillinger gav alle aktører en større forståelse for de detaljer, der i
sidste ende betyder forskellen på afsætning eller ej.

Trendkommunikationsplatform – Flora Dania Magasin og Presse

Med udgangspunkt i tidens trends har man formået at give ikke kun magasinet en hel ny stil,
men samtidig at inspirere indkøbere til nye anvendelser og placering af planter. Mediet kommer
desuden ud til næste led i værdikæden, d.v.s. detailleddet, hvor trend og stylling i endnu højere
grad kan være med til at øge interessen.

http://www.floradania.dk/


Trendseminarer
For at formidle et så komplekst emne som Trend var det vigtigt at sørge for, at rådgivningen
kom til at indeholde et højt informationsniveau, ligesom dele af rådgivningen blev gjort
operationel for at det for alvor kunne anvendes gennem værdikæden. Trendseminarerne var
med til at bidrage til den operationelle del ved at klæde producenter og salgsselskaber på med
relevant baggrundsviden til at kunne læse ændringer i tiden og forme produkterne herefter.

5. Aktivitetens offentliggørelse.

De forskellige ydelser og services i forbindelse med trendrådgivningen har Danske Prydplanter
sørget for offentliggørelser i henholdsvis fagblade, hjemmesider og messer. Konkret har
følgende medier og fora været anvendt: Den internationale planteudstilling IPM’09 i Tyskland,
Danske Prydplanters temadagsarrangement i marts og oktober ’09; Trendzoneudstillingerne ved
”Handelspladsen” i Odense; Udsendelse af trendsektioner i Floradania.dk og Flora Dania Presse;
omtale i Gartner Tidende samt Trendfoldere og lignende materiale ligger frit tilgængeligt på
internetportalen www.floradania.dk

6. Resumé.

Trendrådgivningen i gartneribranchen skal være med til at visualisere og præsentere det
kommende års blomstertrends ved opstilling af temaer og fremherskende farver, som rummer
essensen af de underliggende forbrugerstrømninger og livsstilsmønstre.

Gennem Trendprojektet er det muligt at inspirere til nye anvendelsesformer af potteplanter i
sammenhæng med interiør og anvise nye udviklingsmuligheder for gartnerierne. Samtidig er
projektet med til at klæde branchen på til at kunne udvikle sig i samme retning, som
forbrugerne uden at skulle afvente branchens ellers lange reaktionstid afspejlet ved lange
produktionstider.

http://www.floradania.dk/


Projekt 5. Erfagrupper/Nyhedsbreve om miljømærke for potteplanter.

1. Baggrund for aktivitetens gennemførelse.

Miljømærket MPS kan bruges af gartnerier, som holder forbruget af energi, pesticider og
gødningsstoffer under bestemte normer. MPS -A, B og C er et miljøregistreringscertifikat.

Klassecertificeringerne A, B eller C gives til deltagerne, som registrerer deres brug af
plantebeskyttelsesmidler, gødning, energi og affald månedligt. Registreringerne sendes til MPS
(Selvejende institution) i Holland.

Ud fra forbruget tildeles point for hvert af områderne energi, plantebeskyttelse, gødning og affald.
Fire gange om året klassificeres deltagerne i A, B eller C gruppe ud fra antal point, hvor der gives flest
point til laveste forbrug.

MPS-A står for mest miljøhensyntagende produktion.

Registreringerne auditeres af det akkrediterede auditeringselskab MPS-ECAS.

Registreringer og brug af mærket er brugerbetalt.

MPS-mærket er overvejende et B2B-mærke, men for eksempel er opnåelse af MPS-A, samme med
andre krav, en betingelse for at bruge det nye forbrugermiljømærke FFP (Fair Flowers Fair Plants).

Erhvervet prøver således at fastholde fokus på at producere miljømæssigt forsvarligt og tilfredsstille
den moderne forbrugers krav til produktionen af prydplanter.

En grundig beskrivelse kan findes på hjemmesiden www.my-mps.com

2. Formålet med aktiviteten.

Formålet med aktiviteten var at støtte informations- og erfaringsudveksling mellem gartnere
som er certificeret, eller ønsker at blive certificeret til at bruge mærket. Herunder ved at
reducere brugen af energi, pesticider og gødningsstoffer. Projektet skal ses i sammenhæng med
en flerårig indsats på området, for at fastholde og udvide interessen for miljøsystemer.

3. Aktivitetens indhold.

Med udgangspunkt i reduktion af energi-, pesticid- og gødningsforbruget, støttes ekstern
rådgivning til erfagrupper og kursusafholdelse og udsendelse af nyhedsbreve til deltagerne. Alle
gartnere kan blive medlem af ordningen. I 2009 deltog 54% af Danske Prydplanters medlemmer i
MPS målt på væksthusareal.

Konkret er der afholdt 1 erfakursus for deltagerne med fokus på nedsættelse af energi- og
pesticidforbruget.

Der er udsendt 1 nyhedsbrev samt diverse noter i Danske Prydplanters nyhedsbreve

4. Målopfyldelse.

Med udgangspunkt i reduktion af energi-, pesticid- og gødningsforbruget, støttes ekstern
rådgivning til erfagrupper og kursusafholdelse og udsendelse af nyhedsbreve til deltagerne. Alle
gartnere kan blive medlem af ordningen.

Ved udsendelse af nyhedsbreve og afholdelse af erfamøder er aktivitetens mål opfyldt.

5. Aktivitetens offentliggørelse.

Aktiviteten og indhold i erfakurserne er tilgængelige for alle på hjemmesiden
www.danskeprydplanter.dk under ’MPS’.

http://www.my-mps.com/
http://www.danskeprydplanter.dk/


6. Resumé.

De europæiske forbruger blev mere og mere miljøbevidste og stiller krav til mindsket
ressourceanvendelse ved produkter.

Miljømærket MPS kan bruges af gartnerier, som holder forbruget af energi, pesticider og
gødningsstoffer under bestemte normer.

MPS -A, B og C er et miljøregistreringscertifikat.

Klassecertificeringerne A, B eller C gives til deltagerne, som registrerer deres brug af
plantebeskyttelsesmidler, gødning, energi og affald månedligt. Registreringerne sendes til MPS
(Selvejende institution) i Holland.

Ud fra forbruget tildeles point for hvert af områderne energi, plantebeskyttelse, gødning og affald.
Fire gange om året klassificeres deltagerne i A, B eller C gruppe ud fra antal point, hvor der gives flest
point til laveste forbrug.

MPS-A står for mest miljøhensyntagende produktion.

Registreringerne auditeres af auditeringsselskabet MPS-ECAS.

Registreringer og brug af mærket er brugerbetalt.

MPS-mærket er overvejende et B2B-mærke, men for eksempel er opnåelse af MPS-A, samme med
andre krav, en betingelse for at bruge det nye forbrugermiljømærke FFP (Fair Flowers Fair Plants).

En grundig beskrivelse kan findes på hjemmesiden www.my-mps.com

I projektet er støttet udsendelse af nyhedsbreve og afholdelse af erfakursus for deltagere og
potentielle deltagere.

http://www.my-mps.com/


Projekt 6. PREDICT - vejen til udbredelse af intelligent klimastyring.

1. Baggrund for aktivitetens gennemførelse.

Stigende energipriser og stagnerende salgspriser i kombination med global konkurrence på
lønomkostninger og produktkvalitet, tvinger enten det enkelte erhvervsgartneri til at effektivisere
sin produktion gennem højteknologisk stordrift. En tilsvarende løsning for skærpede miljøkrav og
stigende energipriser har kun fundet indpas i erhvervet i form af gartnerierne har tilpasset styringen
i det omfang man manuelt i de eksisterende systemer har kunnet håndtere de nye metoder fra
forskningen. Specielt med det seneste års eksplosive udvikling i energipriserne er løsninger, der
reducerer erhvervets energiforbrug mere aktuelle end nogen sinde før, hvis ikke konkurrenceevnen
skal forringes yderligere.

Gartnerierhvervet i andre vesteuropæiske lande står overfor de samme udfordringer, men der
imødegås udviklingen med en øget højteknologisk udvikling. Specielt i Holland fokuseres på
højteknologisk udvikling for at sikre gartneriernes fremtid. Denne udvikling sker i høj grad på
automatiseringsområdet, men også på miljø- og energiområdet udvikles nye teknologier.

Projektet er flerårigt og i relation til GAU, og dette år er det sidste i GAU sammenhæng, selv om der i
det samlede projekt er sket en forlængelse ind i 2010. Projektet er overvejende finansieret af
Direktoratet for FødevareErhverv.

2. Formålet med aktiviteten.

Projektets korte titel er ’ PREDICT’ med undertitlen ’Vejen til udbredelse af intelligent
klimastyring i væksthusgartnerierhvervet’.

Tilsammen afspejler den korte titel ’PREDICT’ og undertitlen ’Vejen til udbredelse af intelligent
klimastyring i væksthusgartnerierhvervet’ essensen af det grundlæggende problemkompleks for
klimastyring i væksthusgartnerierhvervet, nemlig nødvendigheden af udbredelse af intelligent
klimastyring, der kan forudse det optimale vækstklima for at nå de opstillede produktionsmål
samtidigt med et minimalt energiforbrug. Konkret gøres dette ved at udvikle en software som
kan ”lægges ovenpå” eksisterende klimastyringsprogrammer.

3. Aktivitetens indhold.

Projektet har arbejdet i 2 retninger; en software del fokuserer på at udvikle klimastyringssoftware
efter IntelliGrow principper og en fysiologisk del hvor der arbejdes med optimale strategier for
kunstlys i væksthuse. På software delen medfinansierer projekt en Phd studerende på SDU og på
fysiologidelen en Phd studerende på KU-LIFE.

4. Målopfyldelse.

Klimastyringssoftware: Som tidligere nævnt har der i begyndelsen af PREDICT projektet været mange
problemer med at få kommunikationen mellem softwaren der udvikles på SDU og Superlink fra
Senmatic til at fungere tilfredsstillende. Disse problemer blev overvundet og kommunikationen
fungerer i dag fuldt tilfredsstillende. Den udviklede software kan i dag håndtere de klimastrategier,
som har været anvendt i IntelliGrow forsøgene. I løbet af sommeren 2009 er det blevet installeret
hos de deltagende gartnerier. Nogle af gartnerierne har dog været forsinket fordi de ikke har haft
superlink 4 i deres installationer. I første omgang er det således kun testet i 2 gartnerier.



Optimale kunstlysstrategier: Denne del blev som tidligere nævnt en del forsinket på grund bl.a.
kommunikations- problemer. Udviklingen blev derfor lavet så softwaren både kan benyttes som
demonstrator og til aktiv klimastyring.

På grund af forsinkelserne har vi fra Direktoratet for FødevareErhverv fået forlænget projektet, så
det nu afsluttes den 30/5 2010.

Med den nævnte forsinkelse, forventes projektet det fortsat at opfylde sine mål.

5. Aktivitetens offentliggørelse.

Projektet er beskrevet på hjemmesiden
http://www.ghc2017.dk/IntelligentEnergihaandtering/Klimastyring/PREDICTProjektet.htm
Der afholdes temadag for de deltagende gartnerier, og den endelige slutrapport forventes først
at foreligge ultimo sommeren 2010.

6. Resumé.

Projektets formål har været at udbrede intelligent klimastyring (IntelliGrow) i væksthuserhvervet og
derved at medvirke til at nedsætte branchens energiforbrug. Dette skal ske ved, at den eksisterende
mangeårige forskning om dynamisk klimastyring, kaldet IntelliGrow, bringes fra forsøgsstadiet til
produktionsstadiet gennem udvikling af et nyt IT system. IT systemet overvåger klimaet i væksthuset
og forklarer løbende hvilken effekt den aktuelle indstilling af klimacomputeren har på
energiforbruget. IT systemet kan også overtage kontrollen med klimastyringen på baggrund af
overordnet mål bestemt af gartneren.
I PREDICT projektet bliver komponentteknologier anvendt. Anvendelsen af komponentteknologi
skaber herved et åbent IT-system der muliggør at nye klimastyringskomponenter potentielt kan
udvikles af tredjeparts leverandører. Herved sigtes der mod åbenhed og innovation. Det gør også, at
systemet på forhånd er forberedt på kommende resultater fra forskningen.

Der har været forsinkelser undervejs af teknisk karakter. Da projektet overvejende finansieres af
Direktoratet for FødevareErhverv, er der derfor søgt om udsættelse til og med 30. maj 2010.
GAU projektet afsluttes dog pr. 31.12.2009, og der søges ikke projektmidler i GAU for 2010.
Det er dog fortsat opfattelse at projektet når sine mål, med de tekniske justeringer der har været
nødvendigt undervejs. Den samlede slutrapport for innovationsprojektet forventes at foreligge
august 2010.

http://www.ghc2017.dk/IntelligentEnergihaandtering/Klimastyring/PREDICTProjektet.htm


Projekt 7. Planter for et bedre liv.

1. Baggrund for aktivitetens gennemførelse.

I slutningen af 80’erne konkluderede et studie finansieret af NASA’s rumforskningsgruppe at
almindelige stueplanter ville kunne gøre kontorer og boliger mere attraktive, men også hjælpe
med at rense luften. Oprindeligt var formålet at finde veje til at rense luften ved lange ophold på
rumstationer, men studiet viste sig også at have fordele på jorden.

Planter kan have et antal positive effekter på indendørsklimaet, menneskers helbred og
velbefindende. Det er velkendt at planter assimilerer CO2 og frigør ilt ved fotosyntesen og kan
forøge den relative luftfugtighed. Der er mindre viden om planters effekt på støv,
partikelindhold i luften og lugtstoffer og hvordan planter kan forbedre disse forhold.

2. Formålet med aktiviteten.

Formålet med projektet var at undersøge, hvordan blomster og grønne planter i indendørs
miljøer påvirker vores psykiske og fysiske trivsel.

I projektet undersøges hvorvidt planter kan reducere stress og reducere sygefravær på
arbejdspladser samt mindske sygdomsproblemer og koncentrationsbesvær.

Projektet gennemføres som et PhD-studie over 3 år.

3. Aktivitetens indhold.

Planter i kontorer er positive for mennesker. En forbedring i sundhed og reduktion af
ubehagssymptomer blev noteret efter introduktion af grønne planter i kontormiljøer. De skaber
et individuelt arbejdsmiljø og bringer farver ind i rummet. Planter giver følelsen af
velbefindende og skaber en mere levende atmosfære.
Planter er fordelagtige for sindsstemning og hjælper med at håndtere stress. Det er
dokumenteret at der i kontor med planter var der færre med hovedpine, stress,
blodtryksproblemer og forkølelse blev reduceret.
Nyere forskning ved K.U. med elever har vist, at planter forøger de studerende
læringspotentiale.
I dette projekt skal undersøges hvorvidt planter kan formindske stress og sygefravær, styrke
helbredet og forbedrer koncentrationsevnen. Undersøgelsen består af flere delstudier, hvor der
anvendes både kvalitative og kvantitative metoder. Der gennemføres således interviews med
udvalgte persongrupper, eksperimentelle undersøgelser og spørgeskemaundersøgelser.

Projektet er tværfagligt og forsøger at kombinere viden fra samfundsvidenskaberne,
sundhedsvidenskaberne og naturvidenskaberne for at komme hele vejen rundt om
problemstillingen.

Projektet gennemføres som et 3-årigt PhD-studie og afsluttes primo 2011.



4. Målopfyldelse.

Projektet forløber planmæssigt. Der er først foretages et grundigt literaturstudie, således at det
videre arbejde byggede på de seneste resultater indenfor problemstillingen. De mere konkrete
resultater, der er opnået indtil nu, ser lovende ud. Der har været foretaget testinterviews, som
skal danne grundlaget for den store interview undersøgelse. Allerede her ser det ud til, at de
forskellige plantetyper har betydning for hvordan folk mener det påvirker dem fysisk og psykisk.

Det ser dermed fortsat ud til at der vil komme nogle gode resultater ved afslutningen af
projektet.

5. Aktivitetens offentliggørelse.

Der har været bragt en artikel i Gartner Tidende i 2009, omhandlende en status på projektet, og
perspektiverne i de foreløbige resultater.

6. Resumé.

Planter kan have et antal positive effekter på indendørsklimaet, menneskers helbred og
velbefindende. Det er velkendt at planter assimilerer CO2 og frigør ilt ved fotosyntesen og kan
forøge den relative luftfugtighed. Der er mindre viden om planters effekt på støv,
partikelindhold i luften og lugtstoffer og hvordan planter kan forbedre disse forhold.

Formålet med projektet er at undersøge, hvordan blomster og grønne planter i indendørs
miljøer påvirker vores psykiske og fysiske trivsel.

Projektet gennemføres som et PhD-studie over 3 år.

Projektet er tværfagligt og forsøger at kombinere viden fra samfundsvidenskaberne,

sundhedsvidenskaberne og naturvidenskaberne.

Allerede her ser det ud til, at de forskellige plantetyper har betydning for hvordan folk mener
det påvirker dem fysisk og psykisk. Det ser dermed fortsat ud til at der vil komme nogle gode
resultater ved afslutningen af projektet.

Der har i 2009 været bragt en artikel i Gartner Tidende om de foreløbige resultater.


