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Danske Prydplanters generalforsamling
onsdag d. 26. februar 2014



1. Indledning

År 2013 blev året, hvor danske gartnere og danske 
salgsselskaber for første gang udstillede sammen 
på hollandsk jord og sendte et signal til omgivel-
serne om, at vi agter at tage kampen op om de 
europæiske kunder.

År 2013 blev også året, hvor Danske Prydplanter 
sendte et vink med en vognstang til FloraHolland 
om, at vi hylder fair konkurrence på fair vilkår og 
ikke konkurrence på deres vilkår, hvorfor vi bad de 
hollandske konkurrencemyndigheder undersøge 
FloraHollands nye betingelser for leverandører og 
kunder for brud på konkurrencereglerne.  

År 2013 blev imidlertid også et år, der viste, hvor 
afhængig en branche kan være, når højsæsonen 
først fryser og dernæst regner væk. Og et år, der 
viste, hvor dyrt det kan være for en branche, når 
politikkerne viser sig gavmilde for andres penge 
i.f.m. PSO-afgifterne. 

Danske Prydplanter er imidlertid fortrøstnings-
fulde, idet 2013 nu er et overstået kapitel, og der 
nu ses fremad mod de mange frø, der blev sået i 
2013 og som forhåbentlig kan begyndes at spire og 
høstes på i 2014.
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2. Organisation

Danske Prydplanter udgjorde også i 2013 den stør-
ste af de fire sektorer i Dansk Gartneri med ca. 48% 
af omsætningen ud af en samlet omsætning på kr. 
4,4 mia.

Sekretariatet for danske Prydplanter består som de 
foregående fem år af Direktør Peter Larsen-Ledet, 
der ud over de administrative opgaver for Danske 
Prydplanter i 2013 beskæftigede sig med Danpot 
C5-projektet, samt ansøgningen til projektet Mini-
malspild i Blomsterbranchen. Desuden varetages 
ledelse af datterselskabet Floradania Marketing A/S.

Til at bistå den daglige ledelse og bestyrelsen har 
Danske Prydplanter i 2013 følgende udvalg:

•  Markedsføringsudvalget. Der rådgiver  
 bestyrelsen om generisk markedsføring

•  Udstillingsudvalget. Der rådgiver bestyrelsen  
 om nationale og internationale udstillinger

•  Logistikudvalget. Der rådgiver bestyrelsen  
 om transportforhold, containeraftalen m.m.

•  Repræsentation i Grøn Vækstklynge

•  Repræsentanter i Udvalg under  
 Plantedirektoratet for avlskontrol

•  Repræsentation i Union Fleurs

•  Repræsentation i FFP

Bestyrelsen i Danske Prydplanter udgøres af tre 
repræsentanter fra producentgruppen, samt tre 
repræsentanter fra salgsselskaberne.   
Jørgen K. Andersen, Gartneriet Thoruplund er for-
mand for bestyrelsen for andet år, mens næstfor-
mandsposten er ledig efter Hans Schultz stoppede 
hos GASA BØG Denmark i efteråret 2013.  
Næstformandsposten forventes genbesat ved  
konstitueringen efter generalforsamlingen.
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3. Årets forløb

Som nævnt indledningsvist blev 2013 et turbulent 
år, idet foråret 2013 viste sig fra sin værste side, og 
ude i Europa blev omtalt som et år, hvor kun ”da-
magecontrol” var muligt. D.v.s. hvor man allerede i 
maj måned accepterede, at man omsætningsmæs-
sigt ikke ville kunne indhente det tabte.

Anvendes Danpot-indekset som en indikator for 
årets gang, tegnede februar godt med et indeks på 
104,6. Herefter kom imidlertid en katastrofal marts, 
hvor indeks nåede ned på skræmmende 67,0, hvilket 
svarede til en tilbagegang på ca. kr. 84,0 mio. Heref-
ter fulgte april og maj på niveau med 2012, men juni 
og juli-udplantningerne faldt også igennem med in-
deks 94,3 og 93,7. Efteråret var på niveau med 2012, 
hvorfor 2013 endte med indeks 95,4. Hele kr. 100,0 
mio. lavere end omsætningen i 2012.

Det var ikke kun i Danmark, at man kiggede langt 
efter omsætningerne, men også vores europæiske 
kolleger led under et katastrofalt forår. Heller ikke 
hollænderne gik ram forbi, hvorfor man allerede i 
maj 2013 varslede om nye tiltag fra FloraHolland 
(dette vil blive behandlet yderligere under pkt. 8 i 
denne beretning), hvilket tydeligt indikerede svære 
tider hos den hollandske mastodont.

3.1 Danske Prydplanters generalforsamling  
og temadag

Danske Prydplanters afholdt i foråret den ordinære 
generalforsamling, mens der i efteråret blev af-
holdt temadag med emnet ”Fremtidens guldkalve 
– hvordan optimeres samarbejdet mellem produk-
tion og afsætning” med indlæg af Lars Bay Smith 
og Kopenhagen Fuhr.

Som en del af temadagen blev der ligeledes af-
holdt workshop, hvor medlemmerne havde mu-
lighed for at komme med input til indsatsområder, 
hvor branchen kunne styrke sig gennem øget sam-
arbejde i værdikæden. Workshoppen var en del af 
den strategiproces, som bestyrelsen satte i gang i 
2013 og som vil blive gennemført i 2014. 

Floradania Marketing afholdt i efteråret et velbe-
søgt fællesmøde med deltagere fra både salgssel-
skaberne og gartnerierne. Emnet var udstillinger/
messer, hvor man fik en fælles forståelse for netop 
samarbejdet mellem producenter og salgsselska-
berne, således man i fællesskab kan promovere 
vore produkter over for kunderne.
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4. Medlemstal

Danske Prydplanter oplevede i 2012 en brutto med-
lemsnedgang på 12 medlemmer. På producentsi-
den er der faldet 12 producenter fra, fra 139 til 127 
producentmedlemmer, svarende til et fald på 9,4 
procent. For salgsselskabernes vedkommende er 
medlemsantallet derimod uændret med 15 salgs-
selskaber, hvor et selskab har udmeldt sig, mens et 
nyt salgsselskab er etableret. 
Antallet af firmamedlemmer ligger uændret på 30 
medlemmer og inkluderer primært leverandører til 
branchen.

5. Indsatsområder

Danske Prydplanters bestyrelse fokuserede i 2013 
på styrkelsen af samarbejdet mellem producenter 
og salgsselskaberne. Det skete via et højt aktivi-
tetsniveau inden for markedsføringsindsatsen, 
men ligeledes Containeraftalen, Handelsbetingel-
serne og den kollektive Produktansvarsforsikring. 
Blandt ad hoc opgaverne opstod et øget fokus på 
situationen omkring FloraHolland, hvor bl.a. etab-
leringen af en messe i Aalsmeer samt en forgæves 
dialog med FloraHollands bestyrelse lå højt på 
bestyrelsens dagsorden.

5.1 Markedsføring

Til at varetage de forskellige marketingsaktiviteter 
anvendes Floradania Marketing, der er et 100% ejet 
datterselskab til Danske Prydplanter.  

Branchen havde i 2013 fokus på områderne: Mes-
ser, Presse og Livsstil.

I 2013 deltog branchen således med danske  
fællesstande på messerne:

•  IPM Essen 2013, Tyskland 
•  Salon de Vegetal 2013, Frankrig
•  IPM Moscow 2013, Rusland
•  Miflor/Flormart 2013, Italien 
•  Elmia Garden 2013, Sverige
•  Danish Trade Fair Aalsmeer 2013, Holland
•  4 Handelspladser

Til messerne IPM Essen 2013, IPM Moscow 2013 
og Danish Trade Fair 2013 fik branchen tilskud til 
udstillingsomkostningerne gennem Eksportrådet, 
hvorfor det var muligt at skabe de bedst mulige 
rammer for fremvisningen af det danske sortiment 
på danske fællesstande.

Også Pressemæssigt var branchen aktive. Danske 
planter blev nævnt rekordmange gange i danske 
magasiner, aviser og livsstilsblade. Ud af en ind-
sats på ca. kr. 1,6 mio. fik branchen artikler i blade-
ne svarende til en annonceværdi på ca. kr. 6,2 mio. 
Indsatsen finansieres af midlerne fra GAU.
En væsentlig årsager til den danske plantebran-
ches gode modtagelse af pressen er branchens 
evne til at ramme tidens trends, og dette skyldes i 
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høj grad Livsstils-projektet. Gennem et tæt sam-
arbejde med forskellige trendspottere og stylister, 
formår branchen at præsentere deres produkter 
i tidens trends og tendenser. Livsstilsprojekt er 
ligeledes finansieret med midler fra GAU. Gennem 
året har vi haft fokus på design, som en ny vinkel 
på at gøre vores branche interessant over for om-
verdenen.

Floradania Marketing fungerer ud over projektle-
derrollerne i GAU-projekterne, også som en del af 
medlemmernes marketingsafdelinger, hvor man 
kan søge om assistance inden for forskellige mar-
ketingsdiscipliner. Således har afdelingen gennem 
året udført flere - store som små - projekter for 
medlemmerne.

5.2 Containerstyring

Containeraftalen mellem Danske Prydplanter og 
Container Centralen Nordic er fortsat central for 
at kunne styre mængden af containere hen over 
året. Aftalen har særligt fokus på containerflowet i 
højsæsonen og 2013 blev ingen undtagelse. Der var 
containermangel for en kort bemærkning i slutnin-
gen af marts, men via godt samarbejde og god dia-
log kom branchen igennem sæsonen 2013 uden at 
skulle opbygge større bufferlagre end nødvendigt.
 
5.3 Handelsbetingelserne

Danske Prydplanter introducerede reviderede 
Handelsbetingelser pr. 01. januar 2013 og flere af 
tiltagene, bl.a. den reviderede Reklamationsord-
ning samt Transportprotokollaterne er efterhånden 
blevet taget til sig blandt medlemmerne. Et yder-
ligere fokus på området vil komme i forbindelse 
med projektet Minimalspild i blomsterbranchen, 
der vil anskueliggøre, hvor vigtige alle led i værdi-
kæden er fra planten forlader gartneriet, til kunden 
køber den i butikken. 

5.4 Den kollektive produktansvarsforsikring

Der blev kun i minimalt omfang brug for den kol-
lektive produktansvarsforsikring i 2013, hvilket 
også er ønsket med en forsikring. Største ændring 
bestod i, at forsikringen i 2013 skiftede fra Alm. 
Brand til Gartnernes Forsikring med samme vilkår, 
men således at vi nu anvender branchens eget 
forsikringsselskab.  
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6. Relaterede virksomheder  
og foreninger

Danske Prydplanter har ud over datterselskabet 
Floradania Marketing, også 50% af aktieposten i 
Danpot Data A/S. I 2013 havde Danske Prydplanter 
desuden et meget tæt og konstruktivt samarbejde 
med mange andre organisationer i branchen.

6.1. Floradania Marketing A/S

Bestyrelsen i Floradania Marketing er et 100% ejet 
selskab til Danske Prydplanter og bestyrelsen i 
Floradania Marketing er identisk med bestyrelsen i 
Danske Prydplanter.  

Floradania Marketing har i 2013 gennemført de 
projekter, der er beskrevet i afsnit 5.1 Markedsfø-
ring. P.t. er der 5 personer ansat. 

6.1.1 Markedsføringsudvalget  
(tidligere del af Markedsudvalget)

Markedsføringsudvalget udgør sammen med 
Udstillingsudvalget det tidligere Markedsudvalg, 
og er nedsat af Danske Prydplanter. Opdelingen i 
to udvalg har til formål at give hvert af områderne 
et større fokus. Markedsføringsudvalget indstillede 
i 2013 de projekter inden for den generiske mar-
kedsføring, som man gerne så gennemført inden 
for presse og livsstil, til Floradania Marketings 
bestyrelse.

Markedsføringsudvalget bestod i 2013 af fem 
repræsentanter, henholdsvis 3 repræsentanter fra 
producentsiden og to repræsentanter fra salgs-
selskabssiden. Formanden for udvalget er Rosa 
Eskelund fra Gartneriet Rosa, og udvalget har 
formået at bringe en mere kommerciel vinkel ind i 
projekterne omkring presse og livsstil.

6.1.2 Udstillingsudvalget  
(tidligere del af Markedsudvalget)

Udstillingsudvalget indstillede i 2013 at der blev 
afholdt fællesstande på seks internationale mes-
ser (se punkt 5.1. markedsføring) samt at der skete 
mindre justeringer i.f.m. de fire Handelspladser. 
Bl.a. var tiltaget med at lave oktobers Handels-
plads til en en-dagsmesse, et forsøg på at ”effekti-
visere” for de udstillere, der ligeledes ville udstille 
på Danish Trade Fair Aalsmeer 2013 få uger efter. 

Udstillingsudvalget bestod i 2013 af fem repræsen-
tanter, henholdsvis 3 repræsentanter fra produ-
centsiden og to repræsentanter fra salgsselskabs-
siden. Formanden for udvalget er Michael Schnor 
fra Gartneriet PKM, og udvalget har bragt nytænk-
ning ind i arbejdet med vores udstillingssetup.

6.2 Danpot Data A/S

Danpot Data fik ny direktør i 2013 efter Mogens G. 
Nielsen, der er gået på pension. Den nye direktør 
Ian Schmidt har ud over den daglige ledelse haft 
fokus på projektet Danpot C5 (tidligere Green Busi-
ness & Logistic Intelligence (GB&LI)). Projektet har 
været ressourcekrævende, og af den grund blev 
der i december 2013 anmodet om forlængelse af 
projektet. Fødevareministeriet, der støtter projektet 
økonomisk, godkendte anmodning i samme må-
ned, så projektet nu afsluttes i 2014 i stedet. Ultimo 
2014 forventes det, at programmet kan udrulles 
hos alle abonnenter.

6.3 Dansk Gartneri

Samarbejdet med Dansk Gartneri levede også i 
2013 op til alle forventninger. Både omkring Han-
delspolitiske områder, som fx norgessagen, men 
også omkring tilskudsmuligheder til branchen, 
nød Danske Prydplanter godt af samarbejdet med 
Dansk Gartneri.

Gennem Dansk Gartneri har Danske Prydplanter 
ligeledes en indgang til Landbrug og Fødevarer, 
hvor Dansk Gartneri er medlem. Bestyrelsen værd-
sætter det gode samarbejde med Dansk Gartneri 
– et samarbejde som Danske Prydplanter forventer 
fortsat at intensivere til gavn for vores branche. Vi 
vil løbende give ”indspark” til Dansk Gartneri med 
aktuelle erhvervspolitiske emner, som har interes-
se for vores medlemmer.

6.3.1. Grøn Vækstklynge

Klyngesamarbejdet under Dansk Gartneri var i 
2013 under rekonstruktion, idet man ønskede en 
omrokkering af ressourcerne, således klyngen i 
højere grad blev drevet af de enkelte fagområder. 
De syv arbejdsgrupper under Grøn Vækstklynge 
arbejder fortsat på forskellige niveau. I Danske 
Prydplanter deltager vi fortsat aktivt i gruppen for 
Mode, Design, boligindretning og Fremstød, der 
har fået etableret et samarbejde med DesignSko-
len Kolding om en designpris. I forbindelse med 



vores kommende strategiproces vil vi indarbejde 
vækstklyngerne. 

6.4 Gartneriets Afsætningsudvalg

Administrationen af midlerne i henholdsvis Pro-
duktionsafgiftsfonden og Promilleafgiftsfonden, 
blev fortsat i 2013 varetaget af Gartneriets afsæt-
ningsudvalg (GAU). 

Produktionsfonden administrerer og fordeler de 
midler, som Danske Prydplanters producentmed-
lemmer indbetaler via 2,00 promiller af deres om-
sætning, mens Promilleafgiftsfonden administrerer 
og fordeler midler fra Fødevareministeriet, som 
indbetales til statskassen i henhold til lov om afgift 
af bekæmpelsesmidler.

Midlerne fra de to fonde fordeles fortsat på en 
række projekter, som der for Danske Prydplan-
ters vedkommende berettes yderligere om under 
regnskabet. Hovedparten af midlerne, d.v.s. mid-
lerne fra Produktionsafgiftsfonden, blev i 2013 
dedikeret til markedsføring og markedsinformation 
på bekostning af forskning. Dette sker ud fra den 
betragtning at midlerne fra GAU i fremtiden bliver 
væsentlig mindre og man derfor har lavet en stram 
prioritering. Forskningen vil derfor skulle finansie-
res på anden vis, og som det fremgår af afsnittet 
om Forskning senere i beretningen, ser det ud som 
om det kan lykkedes. Fondene gav allerede i okto-
ber og november tilsagn om de projekter, som der 
kunne forvente støtte fra de to fonde i 2014. 

6.5 Gartnerirådgivningen  
(HortiAdvice Scandinavia A/S)

Gartnerirådgivningen, der er en del af Videncentret 
for Landbrug, etablerede i 2012 HortiAdvice Scan-
dinavia A/S sammen med den hollandske rådgiv-
ningsvirksomhed DLV Plant. 

Danske Prydplanter benyttede sig i 2013 af assi-
stance fra konsulent Anne Krogh Larsen inden for 
rådgivningen i miljøcertificeringen MPS, ligesom 
der i 2013 var et samarbejde omkring et større de-
monstrationsprojekt. Sidstnævnte projekt udløber 
med udgangen af 2013.

6.6 AgroTech

Danske Prydplanter fortsatte i 2013 samarbejdet 
med AgroTech, hvor en særlig gartnerigruppe har 
til formål at forske i blandt andet energibesparelse 
i gartnerierhvervet. Som et Godkendt Teknologisk 
Serviceinstitut (GTS), har AgroTech mulighed for 
at ansøge midler til forskningen, som gerne skulle 
bringe gartnerierhvervet i front i forhold til vores 
udenlandske konkurrenter.
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7. Forskning

Der forskes fra forskelligt hold inden for branchen, 
hvor Danske Prydplanter i 2013 bidrog beskedent 
til enkelte projekter gennem Promilleafgiftsfonden. 
Centraliseret forskning efterspørges kun i begræn-
set omfang fra medlemmerne, men er mulig.
Udnyttelse af forskning og samarbejde med forsk-
ning sker også i projekter med AgroTech, som via 
innovationsmidler har mulighed for at finansiere 
samarbejdet. 

7.1 Forskning og forsøg

På baggrund af drøftelserne i erhvervet omkring 
kvalitet, transport og spild ansøgte Danske Pryd-
planter om et såkaldt GUDP projekt.
Formålene med projektet er at begrænse det 
nuværende spild i prydplanters værdikæde fra 
producent til forbruger. Og hermed at kunne doku-
mentere og garantere at danske prydplanters høje 
kvalitet bevares fra producenten og helt frem til 
modtageren. 
Dette vil kunne styrke hele den danske prydplante-
branches position på et stærkt konkurrencepræget 
europæisk marked. Samtidig er det ambitionen at 
grossister, transportører og producenter af tek-
niske løsninger kan udvide deres aktiviteter på 
nuværende og nye markeder.
Det var meget glædeligt at projektet blev bevilget 
med godt 6 mio. kr. i tilskud i slutningen af 2013, og 
Dansk Prydplanter ser frem til at projektet går i gang.

8. Erhvervspolitik

Dansk Gartneri varetager de erhvervspolitiske 
interesse for alle fire sektorer i gartnerierhvervet, 
hvilket er med til at sikre synlighed og politisk 
bevågenhed.

8.1 Erhvervs- og handelspolitik

8.1.1 Vækstplan DK

For det første kunne det konstateres, at den plan-
lagte afgift på kørsel med lastbiler blev trukket 
tilbage som ønsket af Dansk Gartneri – og tak for 
det. Den ekstra omkostning på indtransport og på 
eksportkørsel ud af landet var ikke lige, hvad gart-
nerierne havde mest brug for.

Gartnerierne blev ikke friholdt for PSO-afgiften, 
som Dansk Gartneri havde ønsket, men det var al-
ligevel et markant politisk resultat, at Vækstplan DK 
indeholder en delvis fritagelsesordning for ”gart-
nerier og andre elintensive virksomheder”. Som det 
fremgår af den særskilte artikel om PSO-afgiften, 
er ordningen på grund af manglende EU-godken-
delse ikke som lovet trådt i kraft den 1. januar 2014, 
så her eksisterer der fortsat en stor udfordring for 
Dansk Gartneri.

Også vedrørende NOx-afgiften blev der opnået 
en delløsning. Det lykkedes ikke at få tilbagerul-
let femdoblingen af afgiften, men i stedet blev det 
aftalt at indføre et yderligere tilskud til industrielle 
kraftvarmeanlæg i form af en forhøjelse af grund-
beløbet. 

Herudover vil alle gartnerier få lettet det generelle 
afgiftsniveau på el, eftersom såvel energispareaf-
giften på el som eldistributionsafgiften forsvinder 
helt fra og med 2014. Reduktion af selskabsskatten 
og forlængelse af momskredittiden tæller ligeledes 
med på positivsiden.

8.1.2 PSO afgiften

Som nævnt kunne den lovede lettelse i PSO af-
giften ikke gennemføres. Der er således arbejdet 
intenst i Dansk Gartneri på at finde en løsning. 
Her i starten af 2014 er PSO-afgiften vokset til 19 
øre pr. kWh, og der er ingen tvivl om, at PSO-reg-
ningen vil vokse yderligere frem mod 2020 i takt 
med udbygningen af nye vindmølleparker.  
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For at undgå virksomhedslukninger og tab af ar-
bejdspladser inden for gartneribranchen har Dansk 
Gartneri derfor opretholdt presset for at opnå en 
varig og fuldstændig løsning på udfordringen. 

8.1.3 Fjernvarme

Dansk Gartneri har gennem flere år gjort relevante 
politikere opmærksom på de store udfordringer, 
som gartnerier med fjernvarme vil stå over for i 
form af voldsomme prisstigninger, såfremt de cen-
trale værker skifter brændsel fra kul til biomasse. 
Alle forventede, at der var blevet fundet en politisk 
løsning herpå i energiaftalen af 22. marts 2012 i 
form af et driftstilskud til billiggørelse af biomasse-
baseret fjernvarme. Desværre kunne denne ord-
ning dog ikke opnå godkendelse i Bruxelles.
Der er siden blevet arbejdet på at finde alternative 
løsninger. Som et led heri har et konsulentfirma på 
vegne af Energistyrelsen undersøgt virkningerne af 
en model, hvor der gives et anlægstilskud fra VE til 
proces-ordningen til kraftvarmeproducenten, der 
efterfølgende skal kanalisere tilskuddet videre til 
gartnerierne i form af en reduceret varmepris.

Dansk Gartneri vil i samarbejde med Gartnernes 
Fjernvarmeselskaber fortsat arbejde for at opnå en 
rimelig løsning og forventer også, at den kan op-
nås. Der er vel næppe nogen, der ønsker at sætte 
mange virksomheder og arbejdspladser på spil til 
fordel for en i bedste tilfælde tvivlsom miljøgevinst 
ved anvendelse af biomasse i de centrale værker? 

8.1.4 Norske toldstigninger  
og den nye regering

Der kom ny regering i Norge og det betyder, at det 
igen har været muligt at drøfte toldstigningerne på 
ost, kød og store hortensiaer. 
Norges nye landbrugsminister blev Sylvi Listhaug 
fra Fremskrittspartiet, og hun har tidligere været 
kritisk over for støtten til landbrugssektoren. Den 
nye norske regering synes ligeledes at opprioritere 
relationerne til EU.

EU parlamentet vedtaget en skarp resolution imod 
Norge, en resolution der især er vedtaget med en 
stor indsat fra Bendt Bendtsens. Ved møde i Nor-
disk Råd, efteråret 2013, blev toldstigningerne igen 
nævnt, denne gang direkte over for Norges nye stats-
minister. Det var de danske Venstre-politikere Erling 
Bonnesen og Kim Andersen, som rejste sagen. 
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Den nye regering i Norge er således klart og tyde-
ligt blevet gjort opmærksom på problemstillingen, 
men vil ikke ændre på tolden på hortensia da de 
mener, at det blot er en teknisk justering. Dansk 
Gartneri presser fortsat på i EU for at få Kommis-
sionen til at presser Norge i de kommende EØS 
forhandlinger.

Gebyret for plantesundhedskontrollen er efterhån-
den steget så meget at erhvervet føler det smer-
tende. I 2010 kom en stigning på den almindelige 
plantesundhedskontrol, som skyldes ubalance på 
driften og underskud. Gebyret for plantesundheds-
kontrol ved eksport og import at netop varslet sti-
gende med 37 % på et år. Argumentet for at hæve 
gebyret er i stil med det i 2010, netop ubalance og 
underskud. Dansk Gartneri er i dialog med Natur-
Erhvervstyrelsen med henblik på at få synliggjort 
omkostningerne i kontrollen og få effektiviseret 
ydelserne. 

8.1.5 Plantesundhedskontrollen

I de kommende år vil hele plantesundhedsområdet 
blive revideret til en fælles EU forordning. Forord-
ningen har til formål at reducere bureaukratiet for 
avlerne og øge fødevaresikkerheden for forbruge-
re. De overordnede retsakter er langt fra på plads 
og generelt er det usikkert hvordan den endelige 
forordning kommer til at se ud. De udkast, som 
hidtil er kommet ud, ser ikke alarmerede ud, men 
vi er fortsat tidligt i forløbet.

Gebyret for plantesundhedskontrollen er efterhån-
den steget så meget at erhvervet føler det smer-
tende. I 2010 kom en stigning på den almindelige 
plantesundhedskontrol, som skyldes ubalance på 
driften og underskud. Gebyret for plantesundheds-
kontrol ved eksport og import at netop varslet sti-
gende med 37 % på et år. Argumentet for at hæve 
gebyret er i stil med det i 2010, netop ubalance og 
underskud. Dansk Gartneri er i dialog med Natur-
Erhvervstyrelsen med henblik på at få synliggjort 
omkostningerne i kontrollen og få effektiviseret 
ydelserne.

8.1.6 Pesticider

Betaling for godkendelse af pesticider har hid-
til været dækket af pesticidafgiften. Men sent i 
december 2013 kom MST med en bekendtgørelse 
om helt nye gebyrer på godkendelse af pesticider 

”off label/mindre anvendelse”, godkendelser som 
erhvervet får lavet via Grøn Plantebeskyttelse står 
til at koste erhvervet op mod 1 mio. kr. 

Der er fortsat en udfordring med nye midler og nye 
alternative midler. Kemikaliebranchen er stadig 
tilbageholdende med at satse på marked i DK, som 
fortsat er faldende. I 2013 afholdt den Nordiske 
Zone et netværksmøde i KBH omkring udfordrin-
ger i mindre anvendelse i zonen. 
Der er dog i første omgang kun potentiale for at 
samarbejde med Sverige om godkendelses zoner. 

8.2 Union Fleur

Danske Prydplanter har i en årrække nu været 
medlemmer i Union Fleurs (UF), der er en verdens-
omspændende paraplyorganisation for plantegros-
sister. UFs kompetence kom Danmark til gode i 
forbindelse med behandlingen af Norges toldregu-
leringer, hvor UF bakkede 100% op om Danmarks 
indsigelser mod Norge til EU. Også i forbindelse 
med de varslede russiske importforbud i august 
lige op til messen IPM Moscow 2013 var UF på 
banen med indsigelser over for EU. 

8.3 AIPH og Copa-Cogeca

Hvor Danske Prydplanter er medlem af Union 
Fleurs, er Dansk Gartneri medlem af den interna-
tionale producentorganisationen AIPH. 
AIPH har været igennem en større reorganisering 
omkring deres opgaver og formål, således at orga-
nisationens betydning skal blive mere producent 
relevant. Dansk Gartneri har i de senere år nedprio-
riteret aktiviteten, men deltager i 2014 i et enkelt 
møde, efter en række opfordringer fra bestyrelse 
og sekretariat i AIPH. 

Dansk Gartneri er aktive i EU organisationen Copa-
Cogeca hvor der er en arbejdsgruppe for prydplan-
ter. Denne gruppe deltager i EU Kommissionens 
ekspertgruppe for prydplanter. I denne gruppe ar-
bejdes der tæt sammen med Union Fleurs. Dansk 
Gartneri blev valgt til formand for EU ekspertgrup-
pen på et møde i oktober 2013.
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9. Afslutning

Adskillige forhold i 2013 viste endnu engang bran-
chen, hvor vigtigt det er at stå sammen. Om det er 
mod FloraHolland, eller om det er over for de dan-
ske politikere, er det en styrke, om vi i branchen 
står sammen.  

Mange spændende frø er sået i 2013, heriblandt 
Danpot C5-projektet, Projektet Minimalspild i blom-
sterbranchen og ikke mindst en spændende strate-
giproces. Og forhåbentlig kan nogle af de første frø 
allerede høstes i 2014. 

Bestyrelsen i Danske Prydplanters takker for et ud-
fordrende 2013 og ser frem til et spændende 2014 
under mottoet – ”Vi rykker sammen i bussen”.

Danske Prydplanters bestyrelse
Februar 2014


