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2016 markerede nye tider i Flora Dania, med mange for-
andringer og omstillinger. Efter sidste års generalforsam-
ling stod det klart, at bestyrelsen skulle have ny formand 
da Jørgen Andersen fremover ville koncentrere sig om 
arbejdet som formand for Dansk Gartneri.

Der var i bestyrelsen ikke udsigt til kampvalg om for-
mandsposten, og derfor blev det således at Flora Dania 
for første gang fik en repræsentant for salgsselskaberne 
som formand og undertegnede kunne således indtage 
formandsposten.

På vores første bestyrelsesmøde lagde vi en arbejdsplan 
og emner som vi ville arbejde med. Langt det meste af 
disse emner fremsprang som en naturlig udvikling i lyset 
af vores strategiproces, som der specielt i 2015 blev 
arbejdet med.

Vi ville – som der også har været debatteret på nogle af 
de sidste års generalforsamlinger - skabe forandringer, 
derfor fokuserede vi særligt på 3 følgende punkter:

· Vi ville arbejde på et tættere organisatorisk samarbejde 
med Dansk Gartneri

· Vi ville søge en afklaring af ejerforholdet for Danpot og 
definere den fremtidige forretningsmodel

· Vi ville arbejde for, at GAU-promillen nedsættes.

Organisatorisk samarbejde søges med  
Dansk Gartneri

På alle 3 områder har foreningen opnået resultater – vi er i 
en god dialog med Dansk Gartneri omkring det fremtidige 
set-up. Vi er ikke i skrivende stund kommet til en afkla-
ring, men der er god vilje fra begge parter. I første om-
gang er GAU-sekretariatet kommet under Dansk Gartneri, 
så processen mod forenkling og tættere samarbejde i 
branchen er i gang. 

Danpot Data A/S nu 100% ejet datterselskab

Efter at have afsluttet udviklingsprojektet Danpot C5 med 
bl.a. planlægningsmoduler til gartnerierne, og flyttet den 
daglige drift af platformen over til  Inventio besluttede 

bestyrelsen ultimo juni, at Flora Dania skulle overtage de 
resterende 50% af aktierne fra GASA Group. Platformen 
kom således 100% på foreningens hænder, og med dette 
tiltag kan foreningen nu starte en ny proces for Danpot 
Data, hvor udviklingen af platformen kommer alle forenin-
gens medlemmer ligeligt til gavn.

Nedsættelsen af promillen til Produktions-
afgiftsfonden

På den ekstraordinære generalforsamling d. 16. august 
2016 havde bestyrelsen sat en nedsættelse af promillen 
til Produktionsafgiftsfonden på dagsordenen. Anledningen 
var et ønske blandt medlemmerne om, at foreningens 
investeringer i markedsføring skulle tilpasses. Nedsættel-
sen fra 2,0 til 1,6 promille, der har virkning fra 2017, blev 
stemt enstemmigt igennem. 

Optimismen blomstrer

I vores branche har timingen af udbuddet og omsætnin-
gen i forårsmånederne fortsat kritisk betydning for årets 
gang, og foråret 2016 viste sig ikke at være anderledes. 
Et godt forår blev fulgt op af en fornuftig sommerafsæt-
ning og ligeledes et fornuftigt efterår. Trods udfordringer 
for enkelte kulturer viste 2016 overordnet set positive 
tendenser, hvilket også afspejledes i omsætningstallene 
fra Danpot, hvor flere års omsætningsnedgang i 2016 
blev vendt til en fremgang på 3,0%.      

Salgsselskaber skal læse fremtidens behov 

Foreningens salgsselskabsmedlemmer talte i 2016 uæn-
dret 15 selskaber, der alle har det til fælles, at størstede-
len af deres omsætning går til eksport. Det tyske marked 
er fortsat Danmarks største eksportmarked, og dette 
marked undergår i disse år stadige forandringer. Omstillin-
gen som vi har kendt i en del år med større andel i detail 
og mindre i grossist forsætter. For den danske branche 
skal vi forsætte med at tilpasse os og vores styrke som 
branche er at vi både kan betjene den lille kunde og den 
store detailkæde.  

NYE TIDER
Af Niels Søren Rasmussen, Formand i Flora Dania
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Udvikling og tilpasning af kulturer

Udvalgte kulturer gav i 2016 fortsat udfordringer, idet 
priserne fortsat sættes af et volatilt europæisk marked. 
Samtidigt viste lukningen af en række hollandske gart-
nerier med fx potteroser, at en reduceringen af udbud-
det afspejles i stigende priser på kulturen. Hæves denne 
produktionsmængde igen, kan konsekvensen meget vel 
være, at gennemsnitspriserne igen falder til et kritisk ni-
veau for denne kultur. For flere kulturer virker det imidler-
tid som om, at produktionen nu har indtaget et passende 
niveau, idet de gennemsnitlige priser på kulturer produ-
ceret i Danmark i 2016 lå 4% højere end sidste år jævnfør 
Danmarks Statistik.   

Foreningen glæder sig over, at der blandt danske gart-
nerier fortsat arbejdes med produktudvikling, idet dette 
netop er en af måderne, hvorpå man fra Danmark kan 
bevare og forhåbentlig igen udbygge sortimentet, såle-
des man bevarer positionen som attraktive leverandører i 
indkøbernes bevidsthed.

Nye – og bedre – tider!

I gode tider er det nødvendigt, at bevare benene på 
jorden - men også en god ide at kigge fremad. Året 
2016 gav flere indikationer på gode tider, og flere steder 
i branchen ser man også investeringer i automatisering, 
nybygning og åbning af nye salgsafdelinger.

Vi tror i Flora Dania på, at 2016 ikke blot var en enlig 
svale, men at 2017 også nok skal blive et fornuftigt år. Vi 
skal i branchen være effektive og kundeorienterede, og 
ikke mindst skal vi ville samarbejdet. 

En bedre anvendelse af de teknologiske muligheder, øget 
synlighed på relevante messer og udarbejdelsen af plan-
tenyheder samt koncepter, er nogle af værktøjerne hertil 
- og de værktøjer ser foreningen sig i stand til at under-
støtte branchen med. Samarbejdet skal I som medlem-
mer bidrage med!    
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2016 var år to i Flora Danias strategi 2015-2017 og sam-
tidig året, hvor to blev til tre, idet Flora Dania overtog de 
resterende 50% af aktierne i Danpot Data A/S og således 
i dag har to 100%-ejede datterselskaber, Floradania Mar-
keting A/S og Danpot Data A/S.

Overtagelsen af aktierne var en del af strategiprocessen, 
som Flora Dania igangsatte i 2015 og strategien har al-
lerede overordnet medført flere markante forandringer. Af 
tiltag fra 2016 skal nævnes:

1. Markedsføring

Året 2016 startede markedsføringsmæssigt med et af 
højdepunkterne, idet branchen i årets første måned 
indtog Hal 5 på IPM Essen 2016. Udviklingen på IPM 
Essen illustrerer på bedste vis, hvad branchen får ud af at 
samarbejde på tværs. En synlighed og et sammenhold, 
som misundes af vores konkurrenter og har bidraget til at 
styrke Danmarks image som en seriøs samarbejdspartner 
ude i Europa. 

Floradania Marketing A/S varetager fortsat branchens 
fælles markedsførings indsats, men har fået et mere snæ-
vert fokus. I 2016 besluttede bestyrelsen på opfordring 
af medlemmerne, at øge indsatsen inden for messer og 
udstillinger, mens indsatsen over for pressen skulle redu-
ceres. Som en del af denne proces blev bemandingen i 
Floradania Marketing reduceret fra fem personer til tre. 

Læs mere om de gennemførte aktiviteter 2016 senere i 
beretningen.

2. Handelsplatformen

IT har hidtil været betragtet som et værktøj til at effektivi-
sere og optimere internt i en virksomhed, men kan med 
fordel også betragtes som et salgsparameter over for ens 
kunder. Med Danpot har branchen etableret en platform, 
som gør den danske branche effektiv, ligesom vi med et 
altid up-to-date udbud fra Danmark er en attraktiv leve-
randør for vores fælles kunder.

Danpot-platformen skal udvikles yderligere, idet der 
løbende etableres nye IT-systemer ude i Europa. Nogle vil 
mene, at Danpot Data ikke er tilstrækkelige ambitiøs i den 
forbindelse. Men efter 4 år med udvikling og implemente-
ring af Danpot C5 er Danpot Data allerede ved at afsøge 
nye muligheder, og forventer i den forbindelse at kunne 
være med til at påvirke fremtidens standarder i branchen. 

Danpot-platformen driftes fortsat af Inventio.IT, mens 
ejerskabet af Danpot-platformen fortsat ligger ved Danpot 
Data A/S. Danpot Data A/S blev i 2016 et 100% ejet dat-
terselskab under Flora Dania. 

3. Produktudvikling

Danske gartnere har siden 2010 kaldt sig europamestre 
i produktudvikling, og det er en titel, der fortsat arbejdes 
hårdt på at beholde. De mange ressourcer, der anvendes 
på produktudvikling, kræver en stor investering og er 
svært målbare på den korte bane – og processen med at 
få feedback fra både indkøbere og forbrugere har været 
omstændelig. For at gøre det nemmere for producen-
terne at få testet deres nyheder, oprettede Flora Dania 
i 2016 et forum til at få de vigtige tilbagemeldinger fra 
forbrugerne. Projektet med at understøtte produktudvik-
lingen fortsætter i 2017. 

4. Markedsindsigt  

Branchen har længe været opmærksom på, at vi opere-
rer på et europæisk marked i hastig udvikling. Ofte tilgår 
informationerne om nye krav og nye behov imidlertid for 
sent, hvorfor Flora Dania af medlemmerne er blevet bedt 
om, at indhente markedsinformationer om vores hoved-
markeder, samt om nye markeder. Projektet med at hente 
markedsindsigt fortsætter i 2017.

2016 – ÅRET HVOR TO BLEV TIL TRE
Af Peter Larsen-Ledet, Direktør i Flora Dania
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5. Organisation

Med to repræsentanter i GAUs bestyrelse var Flora Dania 
i 2016 med til at træffe beslutningen om, at GAU-sekre-
tariatet organisatorisk med fordel kunne underlægges 
Dansk Gartneri. Dette var første trin i processen for at 
forsimple strukturen i branchen, hvor der de seneste år 
er blevet færre og færre medlemmerne til at varetage inte-
resserne for. Dansk Gartneri og de andre foreninger, som 
Flora Dania arbejder tæt sammen med, varetager imid-
lertid alle særområder, der kan have stor indflydelse for 
branchen, eller for den enkelte sektor. Flora Dania havde 
således også i 2016 en god dialog med bl.a. Dansk Gart-
neri om fremtidens samarbejdsmuligheder. 

Status Flora Dania Strategi 2015-2017

Ovenstående var de fem fokusområder som bestyrelsen 
i Flora Dania har valgt at anvende som retningslinjer for 
foreningens virke i perioden 2015-2017. I 2016 fik vi sat 
flueben ud fra mange af indsatsområderne, og i 2017 
skal de sidste indsatsområder effektueres. 

Jeg ser frem til i samarbejde med bestyrelse og medlem-
merne, at sætte de resterende flueben i 2017 og sam-
tidig være med til at sætte dagsordenen for branchens 
fremtidige udvikling!  
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I 2016 blev henholdsvis Markedsudvalget og Udstillings-
udvalget igen sammenlagt til ét udvalg: Udstillings- og 
Markedsføringsudvalget. Udstillingsudvalget havde udført 
sin rolle med at gentænke IPM Essen og bestyrelsen 
vurderede nu, at det igen var muligt at samle aktiviteterne 
i ét udvalg. Udvalget igangsatte sammen med Floradania 
Marketing følgende projekter i 2016:

Messer 

I 2016 deltog branchen i to internationale messer, IPM 
Essen og Danish Trade Fair, ligesom man i samarbejde 
med Floradania Marketing gennemførte fire nationale 
handelspladser. 

Med 4 salgsselskaber og 45 gartnere udstillende på IPM 
Essen 2016 var tilslutningen i hal 5 steget for andet år i 
træk og udviklingen fra 2014 var vendt. Etableringen af 
fællesstanden i hal 5 med salgsselskaberne i centrum 
viste sig, at være en holdbar model til glæde for både 
salgsselskaber og gartnerier.

I forbindelse med FloraHolland Trade Fair 2016 havde 
Floradania Marketing anmodet om en ny og anderledes 
placering af en dansk fællesstand hos den hollandske 
grossist Waterdrinker. Tilmeldinger til udstillingen var 
imidlertid begrænset, idet mange formentlig fortsat havde 
2015-udstillingen efter Handelspladskonceptet i bagho-
vedet. Bestyrelsen besluttede derfor efter indstilling fra 
Udstillings- og Markedsudvalget, at lave en fuldt GAU-
finansieret udstilling for at sikre, at et repræsentativt sor-
timent blev fremvist. Den temabaserede udstilling tiltrak i 
sin nye form væsentlig flere deltagere end året forinden. 

Floradania Marketing gennemførte i 2016 ligeledes fire 
handelspladser, hvor gartnerierne fremviste det sæson-
aktuelle sortiment for salgsselskaberne og interesserede 
kunder. Handelspladserne er fortsat et efterspurgt forum 
blandt primært de mindre gartnerier, men også for salgs-
selskaberne. 

Oprindeligt havde Flora Dania også planlagt, at man 
skulle deltage på Moscow Flowers 2016 i Rusland og 
Nordic Flower Expo 2016 i Sverige. Førstnævnte fra-
valgte bestyrelsen i imidlertid som resultat af den ustabile 
situation i Rusland, mens udstillingen Nordic Flower Expo 
2016 endte med slet ikke at blive afholdt.     

Temabaseret salg

Kravene fra indkøberne i Europa bliver stadig skærpet, 
og planterne skal derfor gerne iscenesættes gennem fx 
temaer. I 2016 udarbejdede Floradania Marketing således 
med inspiration fra PEJ-gruppen fire forskellige tema-
udstillinger på Handelspladserne, ligesom der i løbet af 
året blev afholdt tre salgsseminarer, hvor vigtigheden af  
iscenesættelsen af både produkter, gartnerier og salgs-
selskaberne blev gennemgået. I alt var 45 personer igen-
nem seminarerne, og der forventes en opfølgning i 2017.  

MARKEDSFØRINGSINDSATSEN I 2016
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Promovering af plantenyheder 

Nyhederne blev i første omgang præsenteret på IPM Es-
sen og skulle ligeledes have været præsenteret på udstil-
lingen i Sverige. Med aflysningen af sidstnævnte har der 
i stedet været fokus på at profilere nyhederne virtuelt på 
www.floradania.dk samt på SoMe-siden Floras Grønne 
Fortællinger (Facebook).

Floras Box

Som en udløber af ovenstående projekt med planteny-
heder har Floradania Marketing i 2016 igangsat projektet 
Floras Box, hvor det er muligt for salgsselskaber og pro-
ducenter at få testet nyheder samt indhentet tilbagemel-
dinger fra et forbrugerpanel på 80 deltagere. Ideen er at 
indhente vigtige informationer fra forbrugerne omkring de 
egenskaber som plantenyheder besidder, således disse 

argumenter kan anvendes i producenternes og salgs-
selskabernes udviklingsarbejde og i salgsarbejdet over for 
den professionelle indkøber. 

Projektet er nu køreklart, og der blev ultimo året kørt et 
pilotprojekt, hvor tilbagemeldingerne var positive. Projek-
tet fortsætter i udvidet form i 2017.    

Indsamling af Forbruger- og Markedsdata

Der blev i 2016 erhvervet forskellige rapporter på busi-
ness-to-business-niveau, ligesom der blev erhvervet rap-
porter omkring forbruget på hjemmemarkedet. Desuden 
blev der arbejdet med at indhente data fra eksisterende 
databaser og verificere disse. Projektet har foreløbig 
resulteret i flere delrapporter, og det er meningen at pro-
jektet fortsætter i 2017 og at der her ligeledes skal laves 
nøgletalsanalyser på afsætningen i Europa.  
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Floradania.dk

Den officielle hjemmeside for Floradania Marketing tiltræk-
ker fortsat mange besøgende, og bliver således fortsat 
opdateret med billeder og sæsonaktuelle artikler. Hjem-
mesiden er fortsat et uundværligt medie for branchens 
formidling udadtil, idet den både besøges at journalister, 
studerende og forbrugere – ud over de professionelle 
indkøbere.

Sociale medier

Betydningen af de sociale medier (SoMe) er fortsat af 
voksende betydning inden for markedsføring. Floradania 
Marketing er fortsat drivende kraft bag ”Floras Grønne 
Fortælling”, der i skrivende stund har 10.471 følgere. Si-
den er startet på dansk, men det overvejes, om der skal 
etableres en tilsvarende engelsk-sproget version. 
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Danpot Data A/S

Som nævnt tidligere i denne beretning, forventer bestyrel-
sen at Handelsplatformen bliver én af de fronter, hvor den 
danske branche kan og skal udvikle sig til konkurrence-
fordele over for vores udenlandske konkurrenter. 

Danpot-platformen er allerede i sin nuværende form unik, 
idet den sparer både producenter og salgsselskaber for 
mange manuelle transaktioner og dermed gør begge par-
ter langt mere effektive end vores konkurrenter. Og med 
tilføjelsen af de forskellige produktionsplanlægningsmo-
duler samt tidsregistrering, er fundamentet også lagt for, 
at producenterne kan blive endnu skarpere leverandører i 
fremtiden. 

I Danpot Data er vi dog ikke blinde for, at der jævnligt 
udvikles alternative udbudsplatforme, som fx FloraXchan-
ge, hvorfor man overvåger disse. Ind til videre har disse 
udbudsplatforme dog primært fungeret som web-shops 
(lager, køb og levering), hvorfor disse ikke ses som direkte 
konkurrenter til Danpot-platformen, men snarere som 
supplerende løsninger. 

Bestyrelsen i Danpot Data har derfor stort fokus på ud-
viklingsmulighederne og har derfor haft dette punkt højt 
på dagsordenen i 2016, ligesom man også vil have det i 
2017.  

HANDELSPLATFORMEN 2016
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Organisation 
af Torben Lippert, Dansk Gartneri

GAU er efter en hurtig beslutningsproces lagt sammen 
med Dansk Gartneri pr. 1. januar 2017. I første omgang 
er det budgetneutralt, set i forhold til de 2 organisationer. 
Der er primært tale om en fremtidig sikring af fondsaktivi-
teterne. 

På det politiske plan spares der nogle ressourcer, idet 
opgaveløsningen i fondssekretariatet fremadrettet drøftes 
i bestyrelsen i Dansk Gartneri. Sammenlægningen be-
tyder også, at markedsføringsarbejdet på frugt og grønt 
området udføres indenfor rammerne af Dansk Gartneri. 
Fondssekretariatet forbliver på adressen i Odense.

Miljøteknologiordningen 2017 
af Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri

Der er ikke planlagt en ansøgningsrunde på miljøteknolo-
giordningen til gartnerier i 2017. Det har miljø- og fødeva-
reminister Esben Lunde Larsen orienteret Dansk Gartneri 
om i et brev, som foreningen modtog i januar 2017.

Primo 2017 vil der blive indgået en politisk aftale om 
udmøntningen af miljøteknologimidler på indsatsområder 
for årerne 2018 og 2019. Det er midler, som er reserveret 
i budgettet for det danske landdistriktsprogram for 2017-
2020.

I brevet til Dansk Gartneri skriver miljø- og fødevaremini-
ster Esben Lunde Larsen følgende:

”Jeg er bekendt med de positive effekter for erhverv og 
miljø, som støtte til miljøteknologi i gartnerier har foranle-
diget, og den viden vil indgår i planlægningen af de kom-
mende ansøgningsrunder på miljøteknologi.”

Næste ansøgningsrunde på miljøteknologiområdet er 
planlagt til 2018. Før ordningen genåbner, skal den gen-
nemgå et større udviklingsarbejde, herunder standardi-
seringsarbejde. Målet med arbejdet er blandt andet at 
effektivisere sagsbehandlingen og opnå kortere sagsbe-
handlingstider.

Læs yderligere om Miljøteknologiordningen 2016 i Dansk 
Gartneris årsberetning.

Den målrettede PSO-lempelse er nu udvidet 
af Jens Peter Licht, Dansk Gartneri

Mandag den 14. december 2016 kom der besked fra EU, 
at de har godkendt den udvidede PSO lempelse for de 
såkaldte bilag 5 virksomheder. I 2016 blev der ekstraordi-
nært afsat 10 mio. kr. til denne udvidelse af PSO lempel-
sen. Med EU godkendelsen, her lige op mod jul, betyder 
det at de 10 mio. kr. kan nå at blive givet i tilskud til de 
virksomheder der har tilmeldt sig ordningen medio 2016, 
og som opfylder el intensitet kravet. 

Energistyrelsen har inden jul fremsendt betinget tilsagn til 
de berørte virksomheder, og redegjort nærmere for krave-
ne og dato for, hvornår man skal indsende den nødvendi-
ge dokumentation. Da ingen ved hvor mange virksomhe-
der der kan opfylde kravene, kan der for nuværende ikke 
siges noget om tilskudsstørrelsen for 2016. Ordningen 
løber videre i 2017 og her har Energistyrelsen nu vurderet, 
at de forventer at lettelsen bliver på ca. 9 ører.

Det er bl.a. en betingelse for at opnå tilskuddet, at der 
gennemføres energiledelse i virksomheden efter standar-
den ISO50001. Dette kan gøres individuelt pr. virksomhed 

ERHVERVSPOLITISKE EMNER 2016
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eller ved en fælles brancheaftale. Dansk Gartneri har 
påbegyndt arbejdet med at indgå en brancheaftale med 
Energistyrelsen.

Dansk Gartneri finder det meget tilfredsstillende, at der 
nu samlet set er en løsning på PSO afgiften. Hele PSO 
afgiften bliver gradvist udfaset, så den er helt væk i 2022.

Spildevand og planteaffald 
af Anne Fabricius, Dansk Gartneri)

Problematikken med utilsigtede udledninger af pesticider 
og gødning har stadig stor polisk fokus både i Odense 
og nationalt. Odense kommunens har afsluttet kilde-
opsporingen og det viser sig, at der i nogle områder er 
udfordringer med afløb, som leder direkte til vandmiljøet. 
De løbende målinger fra vandmiljøet har i efteråret 2016 
vist minimal udledning, men det er et øjebliksbillede, som 
Odense kommune fortsat holder øje med. 

Sammen med Miljøstyrelsen er der sat 2 projekter i gang 
omkring pesticiders skæbne i spildevand, som går til 
biologisk rensningsanlæg samt planteaffald, som går til 
kompost og biogasanlæg. Resultaterne af disse viser, at 
langt de fleste pesticider bliver nedbrudt i kompostbunker 
mens pesticider i spildevand kun fjernes meget lidt. Der 
er dog i skrivende stund ingen endelige konklusioner eller 
løsninger på disse projekter. 

Imidlertid har Miljøstyrelsen fundet det nødvendigt at 
indskærpe krav til håndtering af spildevand og affald på 
gartnerierne. Det har Miljøstyrelsen gjort på trods af, at 
der endnu ikke er konkrete løsninger på produktions-
niveau. Dansk Gartneri er i løbende dialog med både 
Miljøstyrelsen og Odense Kommune på disse projekter. 
Indtil videre arbejder Dansk Gartneri med en handlings-
plan for håndtering af planteaffald, mens der er lagt optil 
yderligere undersøgelser af, om der kan gives tilladelse til 
at udlede spildevand via kloak. 

På den lange bane kan disse undersøgelser have kon-
sekvens for, hvordan pesticider til væksthuse bliver 
godkendt idet, der skal ses på en risiko for udledning og 
betydning af eksponering af vandmiljøet. Det er ikke en 
kendt viden på nuværende tidspunkt.

Men Dansk Gartneri finder det nødvendigt at viderebringe 
det budskab, at vi forventer, at praksis vil blive ændret i 
forhold til, hvordan branchen skal håndtere affald og spil-
devand fremover. Allerede nu opfordres alle til at tænke 
langsigtet i forhold til denne problematik. Vi er i gang 
med at undersøge udfordringen og der er ikke konkrete 
løsninger på bordet. 

Rammevilkåranalyse for de små afgrøder
af Anne Fabricius, Dansk Gartneri

Dansk Gartneri har sammen med Miljøstyrelsen via 
Cowi fået udarbejdet en rammevilkåranalyse for de små 
afgrøder. Fokus er særligt på konsekvensen af gebyr på 
godkendelse af pesticider. Det har længe været overbe-
visningen, at gebyret er begrænsende for de pesticider 
som bliver godkendt. Imidlertid viser rapporten, at gebyret 
ikke er begrænsende, men at manglende godkendte 
pesticider primært skyldes det lille markedspotentiale. 
Projektet har været udfordret på manglende personale, 
ligesom Dansk Gartneri har anfægtet fagligheden, data 
og beregningerne i rapporten. Den endelige rapport er 
ikke udgivet. 

Ny EU promotion ordning 
af Torben Lippert, Dansk Gartneri

EU startede en helt ny promotion ordning i 2016, med 
nye regler, tilskudsprocenter og formål. Desværre levner 
formålene ikke meget mulig for ansøgninger inden for 
prydplanteområdet. Dette blev bekræftet i den første 
uddeling ultimo 2016, hvor alle prydplanteansøgninger fik 
afslag.

Dansk Gartneri arbejder sammen med en række andre 
EU lande på at få åbnet promotion ordningen op for 
prydplante området. Som altid i EU ordninger lægges 
der også meget vægt på projekter hvori der indgår flere 
lande.  
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MinimalSpildsprojektet 

Projektet - der er støttet med midler fra GUDP - skulle 
oprindelig være afsluttet i 2016, men blev forlænget 
yderligere et år på anmodning af Aarhus Universitet (AU-
FOOD), der er Flora Danias samarbejdspartner på dette 
projekt. 

Der kørte en lang række forsøg i 2016, hvor forskellige 
emballagetyper er blevet testet, ligesom der har været 
foretaget simuleringer af forskellige lager-, transport- og 
butikssituationer. Særligt sidstnævnte har været interes-
sant, idet forskerne med Ethylenmåleudstyr har kunnet 
tilbyde detailhandlen målinger, som de ikke selv har været 
i stand til at foretage. I løbet af 2016 har minimum 8 
gartnerier var inddraget i forskellige forsøg, ligesom der til 
åbent hus-arrangementet i juni 2016 deltog 18 gartnerier 
og salgsselskaber.

Projektet afsluttes i 2017, hvor der vil blive inviteret til 
afsluttende seminar ultimo november.

Læs mere om projektet på:  
www.floradania-org.dk/services/projekt-minimalspild/  

MPS

Tilbage i 1998 besluttede bestyrelsen i Flora Dania (den 
gang PfP og AfP), at man ville bakke op omkring én certi-
ficeringsordning for branchen, og valget faldt her på MPS. 
I dag er 50 producenter og to salgsselskaber i Danmark 
certificerede under ordningen, som Flora Dania fortsat 
administrere for medlemmerne.

I 2016 begyndte så det, som man havde ventet på i 
mange år, idet kunderne på anledning af særligt detail-
kæderne begyndte at efterspørge MPS-certificeringerne 
(MPS A, MPS GAP og MPS SQ). Desværre fulgte der fra 
mange kæder også en black-list med, der var et supple-
ment til en i forvejen omfattende liste fra MPS – og mange 
gange også med overlap til den nationale lovgivning. 

Flora Dania arbejder derfor ihærdigt på, at få MPS til at 
henlede disse kæders opmærksomhed på uhensigts-
mæssigheden af disse mange black-lists. Primært af 
hensyn til MPS’s egen berettigelse, men også for at 
undgå kædernes eskalerende behov for dokumentation 
ud i overdrevet.

Flora Dania samarbejder fortsat med GartneriRådgivnin-
gen omkring MPS, hvor medlemmer kan få assistance 
i.f.m. både certificeringen og audits, ligesom der afholdes 
årlige MPS-erfa-møder for branchen.     

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

FORSKNING OG RÅDGIVNING I 2016
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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 deltagerne (herunder medlemmer) ellers ville skulle opkræves en højere grad af brugerbetaling eller der ville skulle 
finansieres 100% af medlemmerne. 

Indtægterne i foreningen var i 2016 på i alt DKK 9,1 mio., 
hvoraf tilskuddet fra GAU var på DKK 3,6 mio., bruger-
finansieringen på 2,9 mio. og kontingentindbetalingerne 
var på DKK 2,3 mio. Faldet i indtægter i forhold til året 
forinden var både et resultat af mindre tilskud, men sam-
tidig også mindre brugerfinansiering (primært på messer, 
hvor Nordic Flower Expo bortfaldt og Danish Trade Fair i 
Holland var helt uden brugerbetaling).

På udgiftssiden udgjorde de faglige udgifter i alt DKK 6,6 
mio., mens de øvrige udgifter gik til administration, kon-
tingent Dansk Gartneri og foreningsaktiviteter (se fordelin-
gen på grafen).

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

Se yderligere specifikationer i årsrapporten, der præsen-
teres på generalforsamlingen eller rekvirer årsrapporten 
samt specifikationerne fra Flora Danias sekretariat.

FINANSIERING 2016

Udgifter i foreningen i 2016 
 Tal i t.DKK

Messer (inkl. GAU) DKK 4.614

Temabaseret salg (GAU) DKK 575

Plantenyheder (GAU) DKK 490

Forbruger og markedsdata (GAU) DKK 235

Floras box (GAU) DKK 135

MPS (inkl. GAU) DKK 367

Nyhedsbreve og Gå hjem møde DKK 174

Markedsføring DKK 675

Kontingent DG DKK 432

Årsmøde DKK 43

Øvrige udgifter  DKK 445

Bestyrelses honorar  DKK 385

Adm GAU DKK 179

Øvrige adm udg DKK 254

I alt DKK 9.003

Indtægter i foreningen i 2016
 Tal i t.DKK

Kontingent DKK 2.324

Produktionsafgiftsfonden DKK 3.000

Promilleafgiftsfonden DKK 641

Brugerfinansiering DKK 2.948

Andre indtægter DKK 198

I alt DKK 9.111
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Udgifter Flora Dania 2016 (TDKK)

Indtægter Flora Dania 2016 (TDKK)

FINANSIERING 2016
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Bestyrelsen i Flora Dania vil gerne takke medlemmerne 
for et begivenhedsrigt år, samt takke for den opbakning, 
der har været til de igangsatte projekter i 2016.

Med tilpasningen af promillen til Produktionsafgiftsfonden, 
og herunder tilpasningen af Floradania Marketing A/S, 
samt erhvervelsen af de resterende aktier i Danpot Data 
A/S, er det bestyrelsens vurdering, at foreningen samt de 
tilhørende datterselskaber er trimmet til branchens behov 
for nu.

I løbet af året 2016 så vi mange positive tendenser, 
som vi forventer fortsætter i 2017, således der igen kan 
komme vækst og udvikling i branchen.

Foreningen ser således frem til at tage kommende  
opgaver op i det kommende år:

· Afdække Danpot-platformens fremtidige udvikling
· Søge tættere samarbejde med Dansk Gartneri
· Videreudvikle vores udstillingssetup

Vi glæder os til, at påbegynde ovenstående opgaver i 
2017 – 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	
plus	1	ansat	afsætning		F&G	

	

Flora	Dania	
(Opgaver:	
Fremme	

produk+on	og	
afsætning	af	
poAeplanter)	

1/3	ansat	

Væksthus-
grøntsager	
(Opgaver:	
Fremme	

produk+on	og	
afsætning	af	

væksthusgrøntsa
ger)	

0	ansaAe	

Frugt	&	Bær	
udvalget		
(Opgaver:	

Erhvervspoli+sk	
input	+l	Dansk	
Gartneri	og	
fremme	

afsætningen	af	
frugt	og	bær)	

0	ansaAe	

Planteskoler	
(Opgaver:	
Fremme	

produk+onen	og	
afsætningen	af	

planteskolevarer)	
0	ansaAe	

GAU	
Gartneribrugets	
Afsætningsudvalg		

(Opgaver:	Sekretariat	for	
Promille	og	

Produk+onsafgiMsfonden)	
1	ansat	

Floradania	
Marke>ng	A/S	

(Opgaver:	
Fremme	

promoveringen	af	
poAeplanter)	
2	1/3	ansaAe	

Danpot		
Data	A/S	
(Opgaver:	

HandelsplaPorm	
for	producenter	

og	salgsselskaber)	
1/3	ansat	

3	Regionale	kredse	
(Opgaver:	Regionale	

ak+viteter)	
0	ansaAe	

STRUKTUR I GARTNERIERHVERVET 
ANNO 2016

Bemærkning: De danske gartneriers produktions-
værdi i 2016 var på knap DKK 4,2 mia. ab gartneri. 
Heraf udgjorde potteplanterne ca. 46%


