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Ligesom foråret der går mod lysere tider, viste der sig 
også i 2015 flere lysere tendenser: positiv udvikling i 
regnskabsanalyserne for vores sektor, en opbremsning 
af omsætningsnedgangen og flere medlemmer på IPM 
Essen med flotte, nye stande i en stort set udsolgt Hal 5 
– både i 2015 og her i 2016. 

Efter IPM Essen 2016 står man tilbage med et indtryk af, 
at den forandring af fællesstanden, der startede i 2015 
er en markant ændring – og forhåbentligt medvirkende til 
at bringe vores branche videre. Det er mindre justeringer, 
men en verden til forskel.  Nytænkningen af den danske 
hal på IPM Essen kom i stand ved en strategisk beslut-
ning fra bestyrelsen, hvor man ønskede at tage styringen 
tilbage af hal 5 og en taktisk ændring iscenesat af Flora-
dania Marketing i samarbejde med Udstillingsudvalget, 
hvor man integrerede salgsselskaberne i fællesstanden 
og dermed gav de besøgende en ny, udvidet oplevelse. 
En øvelse, der blev gentaget i 2016 med stor tilfredshed 
blandt alle udstillere, men også blandt de mange besø-
gende, der uden undtagelse erklærede den danske hal 
for den mest inspirerende på hele messen.

Strategiprocessen implementeres
En tilsvarende øvelse er nødvendig i vores fremtidige 
samarbejde med kunderne. Mange af de processer, der 
foregår i dag, er rigtige ud fra de givne forudsætninger. 
Ved at betragte forudsætningerne på nye måder, har vi 
potentielt mulighed for at servicere vores kunder endnu 
bedre i fremtiden. Dette er, hvad bestyrelsen i Flora Dania 
har arbejdet med i den igangværende strategiproces i 
2015. 

Ud over de strategiske fokusområder generisk markeds-
føring og messer, har et andet strategisk fokusområde 
været Handelsplatformen. Bestyrelsen har her lavet de 
indledende analyser af strukturen og ikke mindst struktur-
ændringerne blandt vores kunder. Fra at være traditionelle 
grossistkunder og detailkædekunder med fast definerede 

behov, skal vi i dag levere til mange varianter af gros-
sistkunder og tilsvarende varianter af detailkædekunder 
med deres meget individuelle behov. Dette løses i dag på 
stort set samme vis, som for 10 år siden – og det virker 
på mange områder. Flora Dania har imidlertid en tro på, 
at vi sammen som branche kan blive endnu mere skarpe 
på både produktsiden (Produktudvikling), forbedring af 
holdbarhed og logistik (Minimalspildsprojektet) og sidst 
men ikke mindst skarpere inden for logistisk IT (Danpot). 
Dermed kan vi skabe os nogle ændrede forudsætninger, 
der kan gøre vore medlemmer -  leverandører og salgs-
selskaber - til de foretrukne samhandelspartnere med 
vore kunder.  

Organisationsstrukturen under lup
Et andet strategisk fokusområde har været organisa-
tionsstrukturen. Derfor har bestyrelsen også set på 
sektorens interne udfordringer. Der sker i branchen, som 
i rigtig mange andre brancher i øvrigt, nogle markante 
strukturudviklinger i produktionen, på salgssiden og på 
kundesiden, hvilket betyder færre, men større aktører. Det 
giver udfordringer på mange fronter. Bl.a. er der færre til 
at dele de omkostninger, der følger med et professionelt 
organisationssetup. Derfor er bestyrelsen i skrivende 
stund i gang med at analysere mulighederne for et tæt-
tere samarbejde med vores erhvervspolitiske ”søster-
organisationer” i Dansk Gartneri. Formålet er at udvikle 
en simplere struktur, bedre effektivitet, afdække synergier 
vedr. markedsføring m.m. samt ligeledes en videreudvik-
ling af Danpot og herunder fremtidigt ejerforhold.

Også i Floradania Marketing har denne udvikling med 
færre ”bidragsydere” givet anledning til justeringer i 2015. 
Således er staben her reduceret fra 5 til 3 personer, der 
fremadrettet skal forestå branchens markedsføring.  
Målet er fortsat at forestå branchens overordnede mar-
kedsføring, men fremadrettet vil dette også skulle ske 
under nye forudsætninger.

Flere positive tendenser i horisonten  
for blomsterbranchen!
Af Jørgen K. Andersen, Formand i Flora Dania
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Lysere tider i regnskabsresultaterne
Som nævnt indledningsvist afslører de første tal fra bran-
chens regnskabsanalyser, at resultaterne i gartnerierne 
er i bedring og dette på trods af, at omsætningen i vores 
sektor ikke steg i 2015. En væsentlig årsag angives som 
besparelser i kapacitetsomkostningerne. Overordnet set 
virker det som om, at man i gartnerierne har formået at 
tilpasse produktionen og dermed omkostningerne i højere 
grad end i tidligere år, hvilket har medført de forbedrede 
resultater i 2015. Og holder beregningerne stik, ligger 
resultaterne i gennemsnit bedre end for de foregående 
31. år, som analysen er blevet foretaget. Lad os håbe, at 
den udvikling fortsætter.

Til slut skal der lyde en stor tak til alle medlemmer. Særligt 
de medlemmer, der deltager i branchens og sektorens 
forskellige udvalg. Uden jeres indsatser ville mange opga-
ver ikke kunne være løst lige så effektivt, og sektoren ville 
fortsat stå med mange uforløste opgaver inden for emner 
som markedsføring, messer, IT, erhvervspolitik, plante-
sundhed, containerstyring m.m.

Tak for samarbejdet i 2015 – vi glæder os til det  
fortsatte samarbejde i 2016!     
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På foreningens generalforsamling d. 25. februar 2015 
præsenterede undertegnede og bestyrelsen i Flora Dania 
foreningens strategi 2015-2017. Strategien gav anled-
ning til en god debat, og generalforsamlingen gav deres 
mening til kende. Der skulle arbejdes med en forenkling 
af strukturen i branchen, og der skulle arbejdes på, at de 
iværksatte aktiviteter var nøje prioriterede. 

Som opfølgning på generalforsamlingen skete der en ind-
dragelse af flere nye medlemmer i henholdsvis Markeds-
førings- og Udstillingsudvalget, ligesom der blev afholdt 
arbejdsgruppemøder i marts og to møder i juni, hvor man 
drøftede planerne for det videre arbejde.

På baggrund af ovenstående møder, samt foreningens 
Flora Dania Strategi 2015-2017, var der i 2015 fokus på 
følgende indsatsområder inden for de fem strategiske 
fokusområder: 

1. Markedsføring
Markedsføring er et af de synligste områder af forenin-
gens arbejde, og det område, hvor foreningen investe-
rer de fleste ressourcer. Følgende 3 områder inden for 
markedsføring har der det første år været henholdsvis 
analyseret og eksekveret på:

· Analyse af igangværende markedsføringsaktiviteter
· Indhentning af trends og viden 
· Evaluering af messe og udstillinger

Førstnævnte medførte, at der i 2015 blev besluttet at 
neddrosle den generiske markedsføring til fordel for øget 
fokus på messer og udstillinger, der nyder større opbak-
ning blandt medlemmerne.

Vedrørende trends og viden er dette fortsat et vigtigt 
salgsargument for vores sektor, men hvor de tidligere var 
finansieret kollektivt, vil denne aktivitet i højere grad skulle 
finansieres af de medlemmer, der gør brug af aktiviteten. 
Floradania Marketing forventes imidlertid fortsat at skulle 
koordinere indsatsen.

Slutteligt blev der for messer og udstillinger vedtaget, 
at der fra foreningen skulle fokus på færre messer, hvor 
branchen deltog med fællesstande. Fremadrettet skal der 
arbejdes med messerne IPM Essen i Tyskland, samt et 
alternativt setup i.f.m. FloraHolland Trade Fair i Aalsmeer. 
Handelspladserne skal ligeledes gennem en udviklings-

proces, således de i højere grad kan tiltrække inden- og 
udenlandske indkøbere. 

For 2016 har bestyrelsen med input fra udvalgene vur-
deret, at fokus skal være på identificeringen af de rette 
platforme, hvor det danske sortiment fremadrettet skal 
markedsføres over for indkøbere i Europa.

Læs mere om de gennemførte aktiviteter 2015 senere i 
beretningen.

2. Handelsplatformen
Handeplatformen er det strategske fokusområde, der har 
været mest fokus på, men som også er det mest kom-
plekse. Handelsplatformen inkluderer alt lige fra bran-
chens værdikæde til den fremtidige strategi for Danpot, 
der for mange af vores medlemmer, er den vigtigste 
platform til at formidle og afsætte deres produkter. I 2015 
havde bestyrelsen derfor besluttet af have fokus på føl-
gende områder:  

· Udvikling af scenarier for værdikæde/platform
· Strategi for videreudvikling af Danpot

Scenarierne for værdikæde/platform blev fremlagt på et 
medlemsmøde d. 18. november 2015, hvor udviklingen 
for vores branche blev illustreret. På dette møde var også 
inviteret ekstern indlægsholder Karen Sofie Hoeck-Han-
sen til at illustrere den tilsvarende udvikling i frugt & grønt-
sektoren. Analyserne skal bestyrelsen bruge i forbindelse 
med udviklingen af bl.a. IT-platforme, herunder Danpot 
Data.

Danpot Data skulle i 2015 stå på sine nye ben efter over-
dragelsen af driften til Inventio.IT. Denne øvelse har vist 
sig at virke, idet både driften og økonomien har vist sig 
tilfredsstillende. Den fortsatte opgave bliver derfor at ud-
vikle business-casen for platformen, således den fortsat 
er et konkurrenceparameter i fremtidens samhandel.

Plannerne for 2016 har bestyrelsen udstukket som 
henholdsvis Kompetenceudvikling i brug af DANPOT og 
Videreudvikling af DANPOT, fx udvidede gartneriprogram-
mer og øget systemintegration.

3. Produktudvikling
Branchen har fortsat behov for den innovation, som 
mange producenter og salgsselskaber bidrager med. 
Derfor hvade bestyrelsen ønsket at bibeholde fokus på 

Ikke i mål endnu – men et skridt nærmere
Af Peter Larsen-Ledet, Direktør i Flora Dania
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præsentation af plante- og konceptnyheder på messer i 
2015, ligesom man har ønsket at supplere denne indsats 
med en mere effektiv procedure for producenter til at få 
fremvist og testet plantenyheder blandt forbrugerne. Ind-
satsområdet er planlagt til 2016, hvorfor 2015 blev brugt 
til at beskrive proceduren og ansøge midler i Produktions-
afgiftsfonden til at iværksætte projektet i 2016.

Opnås den nødvendige opbakning blandt medlemmer, 
overvejes det, om der skal etableres årlige danske ny-
hedsdage fra 2016 evt. på en af de eksisterende  
Handelspladser eller i alternativt setup. 

4. Markedsindsigt
Den danske eksport er fortsat primært til nærmarkederne 
Tyskland, Sverige og Norge, men hvilke (andre) marked 
vokser og falder – og hvorfor? Ud over udviklingen i mar-
kederne, er udviklingen i både kundesegmenter og efter-
spurgte kulturer også af betydning for branchens afsæt-
ning og derfor havde bestyrelsen haft fokus på at definere 
disse områder i 2015. Der har således gennem året været 
fokus på mulighederne for øget brug af Danpot-rapporter, 
samt en analyse af validiteten for tallene generet via Dan-
pot. Analysen fortsætter i 2016.

Samtidig med ovenstående analyse arbejde, er der for 
2016 planlagt, at der laves en udredning af Markeds- og 
brancheforhold i EU, herunder DK, for derigennem at 
opnå et bedre beslutningsgrundlag for fremtiden.

5. Organisation
En af de emner, som bestyrelsen havde inkluderet i stra-
tegiprocessen 2015-2017, og som generalforsamlingen 
i 2015 påpegede, at der skulle kigges på, var evaluering 
og justering af erhvervets struktur. Der blev derfor i 2015 
nedsat en arbejdsgruppe, der havde til formål at identifi-
cere mulige besparelser og effektiviseringer på tværs af 
sektorer. Flere områder blev identificeret og beskrevet. 
Bl.a. har det vist sig at tidligere års effektiviseringsrunder 
har medført, at administrative og driftsopgaver i dag er 
placeret på de relativt få personer. Under juridiske og 
økonomisk hensynstagen forventes forskellige alternati-
ver at kunne præsenteres og implementeres inden for en 
relativt kort tidshorisont.    

I forventning om, at de første organisationsændringer 
allerede kan meldes ud i løbet af 2016, er det bestyrel-
sens forventning, at der inden afslutningen af 2016 kan 
foretages systematisk afdækning og opfølgning på med-
lemstilfredshed, således bestyrelsen har mulighed for at 
evaluere, om foreningen er på vej i rigtig retning eller om 
der skal justeres på igangsatte aktiviteter.

Status Flora Dania Strategi 2015-2017
Ét år inde i processen Flora Dania Strategi 2015-2017 må 
konklusionen være, at arbejdet er kommet godt i gang, 
og at flere strategiske indsatsområder også allerede er 
eksekveret. 

For mange medlemmer vil tiltag som det nye setup på 
IPM Essen og omstruktureringen af Danpot Data være 
nogle af de synlige forandringer som følge af strategien, 
mens andre tiltag er mindre synlige. Alle tiltagene er imid-
lertid iværksat som en følge af den overordnede strategi-
proces og har alle til formål, at styrke sektorens konkur-
renceevne fremadrettet.

Strategien og den finansielle sammenhæng vil ligeledes 
blive præsenteret på den kommende generalforsamling. 
Har man ønsker til strategien eller stille spørgsmål til nogle 
af de planlagte indsatsområder, er generalforsamlingen 
dette rette sted at fremføre disse spørgsmål og ønsker. 

Vel mødt!
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For at få nogle af de nye tiltag fra Flora Dania Strategi 
2015-2017 inden for markedsføring implementeret, blev 
Udstillingsudvalget i 2015 udvidet med 2 medlemmer. 
Også i Markedsføringsudvalget skete der en omstrukture-
ring for at tilpasse udvalget til de forestående opgaver.  

Messer 
I 2015 deltog Flora Dania med fællesstande på 4 messer: 
IPM Essen 2015 (D), Salon De Vegetal 2015 (F), Nordic 
Flower Expo 2015 (S) og FloraHolland Trade Fair 2015 
(NL). Elmia Garden i Sverige var ligesom Flomart i Italien 
blevet fravalgt fra årets start grundet faldende besøgstal, 
mens Moscow Flowers 2015 blev fravalgt i 11. time grun-
det den politiske uro i landet. 

Blandt messeaktiviteterne skal særligt IPM Essen 2015 
fremhæves, idet det med det nye setup var lykkedes at 
genskabe auraen i Hal 5, så denne var genopstået som 
”Die Däner Halle”. Gennem integreringen af salgssel-
skaberne på fællesstanden, bedre planlægning og ikke 
mindst flere udstilleres investeringer i nye stande, blev 
IPM Essen igen messen, hvor indkøbere fra hele Europa 
blev nødt til at besøge den danske fællesstand. 

Nordic Flower Expo blev afholdt for første gang og på 
opfordring af Flora Dania, havde man valgt at placere 
udstillingen i Malmø. Trods den attraktive placering, samt 
et mere attraktivt afholdelsestidspunkt end Elmia Garden, 
formåede Nordic Flower Expo 2015 ikke at blive den suc-
ces, som vi havde håbet på. En væsentlig årsag var de 
svenske producenter og salgsselskabers udeblivelse fra 
messen, hvilket tydeliggjorde vigtigheden af hjemmemar-
kedsaktørernes opbakning. Messen bliver ikke afholdt i 
2016, men er foreløbig udskudt til 2017.

Ligeledes var fællesudstillingen ved den hollandske gros-
sist Waterdrinker på selve Aalsmeer auktionen et nyt tiltag 
fra foreningens side. Efter at have været forvist til lokatio-
ner i 3-4 km afstand af auktionen, var det endelig lykke-
des, at få etableret en dansk fællesstand på auktionen. 
Trods en fornuftig opbakning blandt udstillere, formåede 
den danske fællesstand ikke at trække de mange kunder 
fra FloraHollands udstilling ind i hallen, hvor den danske 
fællesstand stod klar. En alternativ løsningsmodel skal 
udtænkes til næste år, såfremt FloraHolland heller ikke i 
2016 ønsker os på deres udstilling.

Slutteligt havde Udstillingsudvalget i løbet af 2015 arbej-
det med alternative koncepter for Handelspladserne, der 
fortsat fungerer godt som udstillingsvindue for de sæson-
aktuelle produkter. En lille appetitvækker for de foreståen-
de forandringer var introduktionen af kartoffelsuppen, der 
vakte … opmærksomhed blandt mange besøgende og 
udstillere. Nye koncepter er udtænkt for 2016, og disse 
er allerede meldt ud. Håber I tager godt imod dem.          

Salgssupport
Efter at være i gangsat i 2014 var forventningerne til projek-
tet Salgssupport i 2015, at servicen skulle blive efterspurgt 
af en væsentligt større andel af medlemmer. Med salgs-
support havde man endelig fundet en måde at kombinere 
Floradania Marketings gode relationer til pressen med 
en mere direkte markedsføring af planter i sæson. Flere 
producenter og salgsselskaber gjorde brug af projektet 
med succes, og enkelte oplyste tilmed om direkte målbart 
mersalg i forbindelse med salgssupporten. Men den brede 
opbakning nåede projektet desværre ikke.  

Promovering af nyheder og miniplanter
Projektet promovering af nyheder og miniplanter var en 
delvis videreførsel af et tilsvarende projekt fra 2014 og 

Markedsføringsindsatsen i 2015
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fungerede endnu engang som appetitvækker for presse 
og indkøbere på udstillinger med fællesstande. Særligt 
vækker nyhederne interesse blandt indkøbere, der efter-
hånden har for vane at henvende sig på fællesstanden for 
at forhøre dem om nyheder. Projektet var underbygget 
med billedmaterialer, der blev lagt tilgængeligt elektronisk 
samt udsendt som pressematerialer, hvilket har bidraget 
til efterspørgslen af hele sortimentet. Se www.floradania.
dk for billedmaterialer og produktblade.

Markedsføring af halvfabrikata og småplanter
Fra primært at have promoveret færdigvare havde Mar-
kedsføringsudvalget anbefalet projektet markedsføring 
af halvfabrikata og småplanter til gennemførsel i 2015. 
Formålet var at introducere indkøbere og producenter til 
de mange spændende sorter, der i dag er tilgængelige. 
Projektet indeholdt blandt andet en bustur for fagjourna-
lister fra det meste af Europa, hvor turen gik rundt til ud-
valgte planteforædlere og småplanteleverandører. Artikler 
bringes løbende i de største europæiske fagblade, hvilket 
indikerer en vis succes med projektet. 

Indsamling af Forbruger- og Markedsdata
Med projektet Indsamling af Forbruger- og Markedsdata 
var det formålet at definere og analysere målgruppen for 
vores produkter. En indsigt i ikke kun smag, men også 
adfærdsmønstre, er nødvendigt for at kunne tilpasse sor-
timentet til de evigt søgende kunder. Helt konkret blev der 
i 2015 arbejdet med at analysere de 4 typer af indkøbere, 
der har samme karaktertræk som os forbrugere: Zapper-
typen (dem der finder nyhederne), Moder Teresa-typen 
(dem der bruger nyhederne), Jakkesæt-typen (dem der 
tager nyheden til sig, når flertallet har accepteret den) 
og Som-jeg-plejer-typen, der tager nyheden til sig, når 
den falder i pris og har mistet nyhedens interesse blandt 
de øvrige. En indsigt, der også kunne overføres på den 
professionelle indkøber, ifølge Kundemagneterne, der var 
eksterne konsulenter på projektet.  

Promovering af specialkulturer på messer
Set i lyset af den intense konkurrence på mange af 
hovedkulturerne blev der i 2015 iværksat projektet 
promovering af specialkulturer. Projektet havde til formål 
at profilere de mange specialkulturer, der ofte risikere 
at blive overset – men som kan være med til at skabe 
interesse for planter blandt de kunder, der ikke nødven-
digvis tiltrækkes af det traditionelle sortiment. Projektet 
havde debut på IPM Essen 2015, hvor loungeområdet 
var opbygget omkring specialkulturene. Et relativt stort 
antal downloads af de respektive produktblade vidner om 
en god interesse for projektet.    

Floradania.dk
Hjemmesiden www.floradania.dk er fortsat det vigtigste 
medie til at formidle de mange projekter, der konstant 
udbydes. Gennem en lang årrække at have serviceret 
indkøbere og pressefolk gennem denne portal, har den 
vist sig yderst værdifuld, når der efterlyses informationer i 
form af billedmaterialer eller tekst omkring planter.   

Sociale medier
På baggrund af projektet sociale medier i 2013 har Flora 
Dania valgt, at blandt de mange sociale medier, der i dag 
er tilgængelige, vil Flora Dania udelukkende være repræ-
senteret på Facebook. Dette sker ud fra den betragtning, 
at Facebook er den nemmeste platform at vedligeholde, 
set i relation til antal brugere. Siden hedder fortsat Floras 
grønne fortællinger og har pt. over 10.000 følgere.  
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Minimalspildsprojektet 
Projektet, der gennemføres i samarbejde med Århus Uni-
versitet (AU-FOOD) og 9 interessenter fra branchen, kørte  
i 2015 på sit andet år og bringer løbende nye resultater til 
gavn for sektoren. Gennemførslen af 7 forskellige arbejds-
pakker skal være med til at optimere planternes holdbar-
hed i hele værdikæden. 

Projektet, der er det mest omfangsrige af sin art, skal når 
afsluttet, være med til at danske leverandører af planter 
placeres helt i top, når en leverandør skal vælges ud fra 
dokumenteret holdbarhed og hyldeliv. 

Foreløbigt har de interessenter, der har bidraget til projek-
tet med deres tid, haft størst glæde af resultaterne. Men 
i foråret vil der blive afholdt et åbent hus arrangement på 
Årslev, hvor alle medlemmer skal være velkommen. Læs 
mere om projektet på www.floradania-org.dk/services/
projekt-minimalspild.

MPS
Flora Dania har siden 1996 koordineret medlemsskabet 
hos MPS for de danske producenter og salgsselskaber. 
42 danske potteplanteproducenter er i dag certificerede 
med MPS (A, B, C eller SQ. Desuden er to salgsselskaber 
MPS-florimark certificerede, hvilket de har valgt at gøre 
direkte hos MPS.

Fordelen ved at Flora Dania har forestået koordineringen 
har også i 2015 været en rabat til medlemmerne på euro 
200,00 pr medlem. En rabat, som Flora Dani har vide-
reformidlet til konsulent Anne Krogh Larsen fra Gartneri-
Rådgivningen, der på kyndig vis har forestået rådgivnin-
gen af de certificerede gartnere. 

Desuden udsendte Flora Dania i samarbejde med kon-
sulenten 3 nyhedsbreve i 2015, ligesom der i november 
møde blev afholdt et erfa/gå-hjem-møde, hvor man 
kunne opdateres omkring seneste nyt fra MPS, samt høre 
en tysk kædekundes forventninger til MPS i fremtiden. 

MPS varslede ultimo 2015 med markante prisstigninger 
på basic fee. Flora Dania er nu gået i forhandling med 
MPS omkring dette fee, hvorfor den varslede stigning i 
første omgang er blevet udsat.  

Læs mere på www.floradania-org.dk/services/mps. 

Forskning og rådgivning i 2015
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Danpot Data A/S
Flora Danias ejerandel af Danpot Data A/S ligger fortsat 
på 50% efter GASA Group i 2014 overtog 7% fra Bøg 
Madsen Holding og nu ligeledes har en ejerandel på 50% 
af aktierne.

Samarbejdet virker upåklagelig og første synlige bevis på 
dette var overdragelsen af driften af Danpot-centralen til 
Inventio.IT ultimo 2014. Det nye setup var en nødvendig 
reaktion på faldende indtægter som følge af færre linjer/
opkoblede producenter og salgsselskaber, ligesom driften 
overgik til et kompetencecenter, der i højere grad kunne 
bidrage til den fortsatte udvikling. Driften i 2015 har vist 

sig at være tilfredsstillende, og samtidig har man fra Dan-
pot Datas side nedsat 2 brugergrupper, der fremadrettet 
skal vejlede bestyrelsen om ønskede tiltag. Brugergrup-
perne mødtes to gange i 2015, og det er også menin-
gen at de fremadrettet skal mødes ca. 2 gange årligt og 
prioritere udviklingsønsker fra de øvrige brugere.

Danpot C5-løsningen er blevet implementeret hos yderli-
gere 2 producenter i 2015, hvoraf den ene også har fået 
installeret planlægningsmodulerne. Flora Danias håb er,  
at alle større producenter vælger at implementere  
løsningerne. 

Øvrige projekter i 2015
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Følgende erhvervspolitiske opgaver har været behandlet  
i Dansk Gartneri på anmodning fra Flora Dania:

Spildevand
Problematikken med utilsigtede udledninger af pesticider 
og gødning har stadig stor politisk fokus både i Odense 
og nationalt. Dansk Gartneri har netop afsluttet et projekt 
finansieret af Produktionsafgiftsfonden omkring rådgivning 
og vidensindsamling i forhold til udledninger fra vækst-
huse. Konklusionerne i denne viser:

·  At rådgivning om håndtering af vand, gødning og  
 pesticider i høj grad er vigtig.

·  At sammenfald i fund af pesticider i returkar og i  
 vandmiljø tyder på utilsigtede udledninger forårsaget  
 af manglende eller forkert brug af recirkulerende vand  
 i kombination med dræn og forkerte gulvafløb. 

·  At håndtering af planter på kompostbunker samt import  
 af stiklinger kan også være med til at skabe problemer  
 med ulovlige pesticider i vandmiljøet.

Odense Kommunens kildeopsporing og opfølgning af 
målinger i vandmiljøet viser, at der fortsat er problemer 
med gulvafløb, og at der udledes pesticider og gødning i 
områderne. 

Odense kommune forventes med miljøbeskyttelsesloven i 
ryggen at stille skærpede krav til udledninger af forurenet 
spildevand fremadrettet. Der er brug for at undersøge 
om moderne vandrensnings teknikker kan bruges som 
alternativ. Dette forventes Dansk Gartneri at undersøge i 
et projekt med DTU.

Eksport- og Handelsbarriere
USA: Dansk Gartneri nogle konkrete udfordringer med 
eksport af planter til USA. Det skyldes træghed hos 
amerikanske plantesundhedsmyndigheder. EU kommis-
sionen har sammen med NaturErhvervstyrelsen forsøgt at 
sætte pres på, at få de specifikke godkendelser på plads. 
Bilateralt har Dansk Gartneri via den danske statskon-
sulent for eksport i USA, Anna de Klaumann, forsøgt at 
lægge pres på myndighederne. Dansk Gartneri håber, at 
der kommer en åbning snarest. 

Rusland: I forhold til Rusland er der ingen ændringer i 
status for potteplanter i forhold til 2015. Det er således 

stadig muligt at handle med Rusland på potteplanteområ-
det. Udfordringen består imidlertid i højere grad af kursen 
på rublen, samt betalingskonditionerne. 

Ny Plantesundhedsforordning er på vej
Rådets gruppe af EU Ambassadører er blevet enige om 
et kompromis til ny plantesundhedsforordning, som det 
luxembourgske formandskab har forhandlet med Europa-
Parlamentet og Kommissionen i 2. halvår af 2015. 

Det vurderes være blevet til et godt kompromis, hvor de 
principper, vi fra dansk side har kæmpet for, er fastholdt. 
Det vil sige et fortsat ”åbent” EU importregime uden 
”positivlister”, men med øget fokus på forebyggelse 
mod indførsel og spredning af farlige planteskadegørere. 
Styrkede krav til beredskab og overvågning er, foruden 
importreglerne, her vigtige elementer. Der vil komme et 
regelsæt med fokus på et højt kompetenceniveau hos alle 
de professionelle operatører, som skal registreres og ud-
stede plantepas ”business-to –business” for alle planter til 

Erhvervspolitiske emner 2015
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plantning (inkl. potteplanterne). De nærmere detaljer om 
plantepassets konkrete udformning skal fastsættes ved 
senere gennemførselsbestemmelser.

PSO-lempelsen for el-intensive gartnerier
Dansk Gartneri er glad for, at den delvise løsning på de 
el-intensive gartneriers udfordringer med PSO-afgiften, 
som DG har arbejdet for at opnå i lang tid, nu omsider er 
inden for rækkevidde.

Den vækstaftale, der blev indgået d. 9. februar mellem 
regeringen og DF, LA og KF, indebærer nemlig at der 
afsættes 10 mio. kr. i 2016 til at udvide den målrettede 
PSO-tilskudsordning til også at kunne omfatte el-intensive 
væksthusgartnerier. Aftalen indebærer tillige, at der fra 
2017 tilføres ordningen yderligere 100 mio. kr. således 
at PSO-tilskuddet pr. kWh vil blive forhøjet mærkbart. 
Sideløbende med de politiske forhandlinger har Energi-
styrelsen udarbejdet det nødvendige lovforslag herom, og 
det er nu sendt i høring hos blandt andet Dansk Gartneri 
frem til d. 16. februar.

Dansk Gartneri er tilfreds med, at det i lovudkastet foreslås, 
at øremærke de 10 mio. kr. til de nytilkomne virksomheder, 
samt at det tilstræbes at udvidelsen af ordningen får virk-
ning med tilbagevirkende kraft fra tidspunktet umiddelbart 
efter lovens vedtagelse i Folketinget. Der er med indgåel-
sen af vækstaftalen ikke taget stilling til, hvilke ændringer 
af det danske PSO-system, der skal foretages fra 1. januar 
2017 som følge af EU kravene herom. Her arbejder Dansk 
Gartneri fortsat for, at finansieringen af den vedvarende 
energi flyttes fra elregningen til finansloven.

Miljøteknologiordningen
Dansk Gartneri forventer, at der vil blive 20 mio. kr. i til-
skud til gartnerierhvervets investeringer i ny miljøteknologi 
i 2016. Ordningen vil formentlig blive åbnet for ansøgning 
den 1. juli 2016 og med samme fokusområder som sid-
ste år, dvs. energi, næringsstoffer og pesticider.

I 2014 og 2015 har NaturErhvervstyrelsen givet tilsagn 
om støtte til miljøteknologi på henholdsvis 24,1 mio. kr. 
og 25,5 mio. kr.  Set over en 3-årig periode er der såle-
des stillet næsten 70 mio. kr. til rådighed for gartneriernes 
grønne omstilling. Med en tilskudsprocent på 40 kan de 
samlede miljøinvesteringer i gartnerierhvervet opgøres til 
omkring 175 mio. kr.

I forbindelse med aftalen om fødevare- og landbrugspak-
ken er der indgået aftale om den overordnede fordeling af 
landdistriktsmidlerne i 2017-2020, hvor der er afsat i alt 
550 mio. kr. til staldindsats og miljøteknologi. Hvor stor en 
andel af disse midler, der senere vil blive målrettet gartne-
risektoren, er der endnu ikke taget politisk stilling til.
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Flora Dania henter delvist sin finansiering gennem kontingentindtægter fra medlemmer, delvist gennem tilskud fra 
Produktions- og Promilleafgiftsfoden og endelig delvist via brugerbetalte projekter (fx medlemmers brugerbetalinger 
på messer). Tilskudsmidlerne fra henholdsvis Produktions- og Promilleafgiftsfondene er således med til at finansiere 
aktiviteter, hvor medlemmer ellers ville skulle opkræves en højere grad af brugerbetaling eller der ville skulle finansieres 
100% af medlemmerne. 

Finansiering 2015

Overordnet set steg indtægterne i Flora Dania i 2015 grun-
det et højere ansøgt beløb i Promille- og Produktionsafgifts-
fonden (akkumuleret ca. DKK 1,0 mio. yderligere), samt 
beslutningen om, at Floradania Marketing skulle lave en 
bruttofakturering af hele hal 5 på IPM Essen, således po-
sten standlejen på i alt DKK 2,5 mio. indgår som indtægt.

Den større indtægt modsvarers af den større udgift i 
regnskabet 2015 til messer, der i årsrapporten figurer 
under Projekter med GAU-tilskud. Dette tal er i ovenstå-
ende opstilling delt ud på alle de projekter, der enten er 
delvist finansieret med GAU-midler, eller fuldfinansieret 
med GAU-midler (projekterne, hvor der er anført GAU i 
parentes). Et eksempel herpå er projektet småplanter & 
halvfabrikata, hvor der i 2015 var søgt om DKK 200.000. 

I dette projekt har foreningen via midler fra Promilleafgifts-
fonden finansieret et projekt, som vil komme medlem-
merne til gode. Busturen, promovering på messer m.m. 
er alt sammen finansieret gennem projektet og er fra Flora 
Danias side tænkt som en investering direkte til gavn for 
alle småplanteproducenter og indirekte som en investe-
ring til gavn for de af vores medlemmer, der sælger enten 
småplanter eller halvfabrikata.

Alle udgifter er således mulige at henføre til projekter, der 
er gennemført af Flora Dania til gavn for medlemmerne.

Se yderligere specifikationer i årsrapporten, der præsen-
teres på generalforsamlingen eller rekvirer årsrapporten 
samt specifikationer fra Flora Dania sekretariatet.

Udgifter i foreningen i 2015 
 Tal i t.DKK

Messer (brugerbetalt og GAU) DKK    5.905

Salgssupport (GAU) DKK       950

Halvfabrikata & småplanter (GAU) DKK       200

Forbruger og markedsdata (GAU) DKK       150

Nyheder og miniplanter (GAU) DKK       750

Specialkulturer (GAU) DKK       490

Minimalspild (GAU) DKK       117

MPS (brugerbetalt og GAU) DKK       359

Nyhedsbreve og Gå-hjem-møder DKK       132

Markedsføring (ej GAU) DKK       625

Kontingent Dansk Gartneri DKK       411

Årsmøde/generalforsamling DKK         15

Øvrige udgifter (bl.a. honorar) DKK       525

Bestyrelseshonorar og møder DKK       396

Adm. GAU DKK       228

Øvrige adm. udgifter DKK       413

Udgifter i alt  DKK  11.666

Indtægter i foreningen i 2015
 Tal i t.DKK

Kontingentindtægter 2015 DKK 2.319

Produktionsafgiftsfonden DKK 4.200

Promilleafgiftsfonden DKK 773

Brugerfinansiering DKK 4.082 
(heraf IPM Essen DKK 2.500) 

Andre indtægter  DKK 171

Indtægter i alt DKK  11.545
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Udgifter Flora Dania 2015 (TDKK)

Indtægter Flora Dania 2015 (TDKK)
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Fremtidsforskere med flere peger på forandringshastighe-
den, som en af de største udfordringer for os mennesker, 
men dette er i høj grad også en udfordring, som vi kender 
til i vores branche. Dem, der forstår forandringerne, 
forstår at udvikle sig. Dem, der ikke forstår forandringerne 
… skal lære, at forstå dem.

Flora Danias bestyrelse bestræber sig for at være kata-
lysator for de udfordringer vi står over for ved at tilpasse 
foreningens aktiviteter for både gartnerier og salgssel-

skaber. Bestyrelsen er derfor glad for, at vi sammen med 
medlemmerne har gennemført tiltag, der har stor opbak-
ning. Bestyrelsen er meget bevidst om, at vi endnu ikke 
er i mål på alle områder. Men vi er på vej og vi er et stort 
skridt nærmere end vi var sidste år.

Vi glæder os til, at kunne tage de næste skridt i 2016  
– sammen med og til gavn for foreningens medlemmer!

Afslutning
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Dansk	  Gartneri	  
Erhvervspoli+sk	  brancheforening	  	  

(Opgaver:	  erhvervspoli+k,	  medlem	  af	  
Landbrug	  &	  Fødevarer)	  

5	  ansaAe	  

Flora	  Dania	  
(Opgaver:	  
Fremme	  

produk+on	  og	  
afsætning	  af	  
poAeplanter)	  

1	  ansat	  

Væksthus-‐
grøntsager	  
(Opgaver:	  
Fremme	  

produk+on	  og	  
afsætning	  af	  

væksthusgrøntsa
ger)	  

0	  ansaAe	  

	  3	  Regionale	  
kredse	  
(Opgaver:	  
Regionale	  
ak+viteter)	  
0	  ansaAe	  

Frugt	  &	  Grønt	  
udvalget	  	  
(Opgaver:	  

Erhvervspoli+sk	  
input	  +l	  Dansk	  
Gartneri	  og	  
fremme	  

afsætningen	  af	  
frugt	  og	  grønt)	  

0	  ansaAe	  

Planteskoler	  
(Opgaver:	  
Fremme	  

produk+onen	  og	  
afsætningen	  af	  

planteskolevarer)	  
0	  ansaAe	  

GAU	  
Gartneribrugets	  
Afsætningsudvalg	  	  

(Opgaver:	  Sekretariat	  for	  
Promille	  og	  

Produk+onsafgiLsfonden)	  
1	  ansat	  plus	  1	  ansat	  

afsætning	  	  F&G	  

Floradania	  
Marke?ng	  
(Opgaver:	  
Fremme	  

produk+on	  og	  
afsætning	  af	  
poAeplanter)	  

4	  ansaAe	  

Danpot	  Data	  
A/S	  

(Opgaver:	  
HandelsplaOorm	  
for	  producenter	  

og	  salgsselskaber)	  
0	  ansaAe	  

Struktur i gartnerierhvervet anno 2015

Bemærkning: De fire sektorer havde i 2015 en samlet 
produktionsværdi på knap DKK 4 mia., hvoraf potte-
planter udgjorde lige under halvdelen.


