ÅRSBERETNING
2017/2018

ET 2017 MED MANGE
POSITIVE TENDENSER!
Af Thomas Offer Madsen, formand i Flora Dania

Branchen indledte traditionen tro året med at drage til IPM
2017 i Essen, og messen skulle vise sig at blive en af de
bedre IPM-messer for den danske branche i mange år.
Både den nye struktur for den danske fællesstand i Hal 5,
der var blevet introduceret i 2016 med salgsselskaberne i
midten af fællesstanden, og de økonomisk mere gunstige
tider var medvirkende til en positiv start på året.

Og i den sammenhæng skal det ikke være nogen hemmelighed, at vi også gerne så en endnu tættere integration i Dansk Gartneri med de tre andre sektorer, således
vi kunne skabe et endnu stærkere Dansk Gartneri med
stærke sektorudvalg. Dialogen er i gang og den fortsætter
til vi kommer i mål.

Som nævnt var den gode start på 2017 ikke alene branchens fortjeneste, idet også den stigende optimisme på de
europæiske markeder spillede ind. Men med foreningens
fokus på det nye udstillings-setup og med gartnernes og
salgsselskabernes opgradering af deres egenstande i Hal
5 viste branchen, at vi havde en fornyet energi, og at Danmark absolut også ville være med til at sætte dagsordenen
for den europæiske handel med potteplanter fremadrettet.

Med nedsættelsen af promillen til Produktionsafgiftsfonden
på den ekstraordinære generalforsamling i 2016 fra 2,0 til
1,6 blev 2017 det første år, hvor nedsættelsen havde direkte effekt på Floradania Marketings arbejde. Akkumuleret
indbetalte sektoren ca. DKK 800.000 mindre i 2017, hvilket
i overordnede træk betød, at Floradania Marketing havde
et tilsvarende mindre beløb at gennemføre projekter for.
Derfor valgte bestyrelsen, at der fremadrettet skulle være
større fokus på messer, mens stort set alle øvrige aktiviteter måtte være brugerfinansierede. Med nedsættelsen af
promillen vil Floradania Marketing skære ned på projekter
som PR, fotooptagelser, nyhedsudstillinger, trend og lignende i forhold til tidligere. Bestyrelsen har dog vurderet, at
niveauet for disse aktiviteter er på et passende niveau, hvor
vi udnytter de fælles ressourcer optimalt.

Øget fokus på Markedsføring var blot et af de fem punkter,
som bestyrelsen i Flora Dania arbejdede videre med i 2017
jævnfør Flora Dania Strategiplan 2015-2017. Også fokus
på Danpot-platformen som branchens handelsplatform,
afklaringen af flere rammeforhold, herunder PSO-afgiften,
den mere tydelig fokusering inden for markedsføring, en
god dialog med Dansk Gartneri om fremtidigt samarbejde
samt endelig en bedre økonomi blandt mange af foreningens medlemmer var med til at 2017 blev et år med fokus
på udvikling og samarbejde.

Organisatorisk samarbejde
Både Dansk Gartneri, som paraplyforening for gartneriets
fire sektorer, og Flora Dania, som sektor for prydplanterne,
har som udgangspunkt opbygget stabile fundamenter og
har klart definerede roller, der supplerer hinanden. Der er
blevet arbejdet for yderligere at styrke dette samarbejde,
således vores organisationer udvikles i takt med verdenen
omkring os.
Derfor har Flora Dania i det seneste år analyseret på
de mulige synergier, der er i et samarbejde med Dansk
Gartneri, og vi er kommet frem til, at der er flere at hente.
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Fokuseret markedsføring

Handelsplatform i forandring
Hvor der for bare 5 år siden var 210 producenter og 22
salgsselskaber på Danpot, er der er i dag henholdsvis 170
producenter og 17 salgsselskaber. Umiddelbart skulle man
tro, at systemet med færre brugere ville betyde tilsvarende
færre krav. Dette er imidlertid ikke tilfældet, idet IT-systemer
i dag er gået hen og er blevet et så vigtigt værktøj at kravene fra brugerne bliver mere og mere specifikke.
For at kunne følge med i denne udvikling, og for at opgradere Danpot-platformen til at blive kompatibel med andre
IT-systemer, indgik bestyrelsen ultimo 2014 et samarbejde
med Inventio.it om at drifte platformen. Det har givet bestyrelsen ro til at søge nye udviklingsmuligheder for platformen. Bl.a. var bestyrelsen i 2017 i dialog med den tyske
grossistforening og hollandske Floriday om mulighederne

for fremtidige samarbejder. Tendensen har imidlertid været,
at alle holder mest på deres eget, og et samarbejde for nuværende derfor bliver vanskeligt. Flora Dania tror imidlertid
på, at kan man samles om én fælles platform, så kunderne
kan nøjes med én standard, kan branchen blive vinderne,
idet det ellers udelukkende bliver IT-udviklerne, der har
gavn af selvstændige platforme, der skal gøre kompatible
med kundernes IT-systemer. Men vi har fra dansk side nu
sået frøene og håber, at vores udenlandske kolleger ser
mulighederne i samarbejde.

Klar til et nyt år med nyt setup i bestyrelsen
Også den sidste måned af 2017 bød på forandringer, idet
DLG her solgte GASA GROUP til Erhvervsinvest – og Flora
Dania hermed mistede deres formand i skikkelse af Niels
Søren Rasmussen, der valgte at vende tilbage til DLG. Ud
over at ejerskabet af branchens største salgsselskab nu for
første gang ligger hos en investeringsfond, måtte branchen
også sige farvel til den første formand fra salgsselskabssiden i foreningen.
Der skal imidlertid fra bestyrelsen lyde en stor tak til Niels
Søren for at have ledt foreningen godt igennem de første
363 dage af 2017. De tiltag, der blev iværksat og gennemført med Niels Søren ved roret, afspejler med al tydelighed,
at samarbejde er vejen frem. Samarbejde ikke kun mellem
producenter og salgsselskaber, men også samarbejder på
tværs i branchen. Og det tror bestyrelsen, hvor Claes Riber
er trådt til som næstformand og undertegnede er trådt til
som formand, også på bliver parolen for 2018.
God generalforsamling!
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2017: SIDSTE ÅR AF STRATEGIPROCESSEN 2015-2017
Af Peter Larsen-Ledet, Direktør i Flora Dania

2017 var sidste år af strategiprocessen Flora Dania Strategi 2015-2017, og her er det god kutyme at gøre status.
I foreningens strategipapir for processen fremgår, at:
”Flora Danias vision er at understøtte en udvikling i
branchen, hvor tabt produktion og afsætning for vores
medlemmer i løbet af de sidste 5 år (ca. 6 %) hentes
hjem igen”.
Kigger man nøgternt på omsætningen via Danpot for
31.12.2012 og 31.12.2017 ses en omsætningsudvikling
fra DKK 2,144 mia. i 2012 til DKK 2,116 mia. i 2017, dvs,
indeks 98,7. Man kan sige, at foreningen så ikke nåede i
mål, men omvendt skal man huske, at branchen i 2015 lå
i indeks 91,6 i forhold til 2012. Så vi er måske ikke helt i
mål, men vi har bevæget os og er tæt på!
Foreningen kom således godt omkring med mange
branchetiltag, mens man på andre områder måtte se sig
overhalet af virkeligheden. På flere gældende punkter bød
2017 imidlertid på positive historier, som det fremgår af
de næste sider.

Strategiske fokusområder 2015-2017
bør fortsætte
Strategiprocessen, hvor der var fokus på områderne
Markedsføring, Handelsplatformen, Produktudvikling,
Markedsindsigt og Organisation, har været med til at
fokus ikke blev mistet af syne i det daglige arbejde. Som
medlemsforening kommer der løbende ideer til spændende initiativer, men her byder strukturen, at valgene træffes
af bestyrelsen, hvorfor udpegningen af 5 strategiske
fokusområder har været vigtige.
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Som nævnt bliver en forening eller en virksomhed nogle
gange overhalet af virkeligheden. På IT-området kan det
være omkring udfasning af Microsoft C5, sikkerheds- og
kompatibilitetsudfordringer inden for AS400 eller IntKom.
Men disse udfordringer er også blevet taget op i 2017.

Medlemsudvikling 2017
2017 betød også et farvel til flere producentmedlemmer –
hele fem gartnerier meddelte, at man ønskede at opsige
medlemskabet i foreningen. En likvidation, en konkurs, en
overtagelse og to lukninger af andre årsager blev status.
Heldigvis for branchen fortsætter produktionen af de
fleste af kulturerne, idet andre gartnerier så har overtaget,
således at det danske sortiment fortsat er interessant. Og
stort tak til de gartnerier, der hermed bidrager til en fortsat
stærk branche.
Foreningen tæller pr. 31. december 2017 i alt 109 gartnerier og 12 salgsselskaber.
Flora Dania og foreningens to datterselskaber ser frem til
et spændende 2018, hvor mange af tiltagene iværksat i
2017 kan fortsætte, og nye kan iværksættes til gavn for
branchen.

MARKEDSFØRINGSINDSATSEN I 2017
I 2017 kunne Udstillings- og Markedsføringsudvalget
holde et års fødselsdag efter sammenlægningen i 2016.
Udvalget er fortsat Floradania Marketings ”forbrugerpanel”, hvor nye tiltag fremlægges, udvikles og vurderes.
Udvalget har således den rådgivende rolle, idet bestyrelsen fortsat har beslutningsmandatet. Torben Ryg fra Gartneriet Rosa Danica har siden 2014 siddet som formand i
først Udstillingsudvalget og siden 2016 for Udstillings- og
Markedsføringsudvalget.

nationale Handelspladser, samt deltog i udstillingen CPH
Garden i Frederiksberg Have.

Messer

Med god opbakning fra både producenter (48) og salgsselskaber (4) var tilslutningen endnu engang øget til IPM
Essen 2017, og som nævnt indledningsvist skyldes dette
både en øget investering fra de enkelte medlemmer, men
også den nye struktur af fællesstanden som blev udviklet
året forinden. Forsøget med salgsselskaberne centralt
placeret på fællesstanden måtte således sige at være
bestået.

I 2017 deltog branchen i to internationale messer, IPM
Essen og Floradania Trade Fair i Aalsmeer, ligesom man
i samarbejde med Floradania Marketing gennemførte fire

FloraHolland Trade Fair i Aalsmeer anses fortsat for at
være den vigtigste planteudstilling i Europa efter IPM
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MARKEDSFØRINGSINDSATSEN I 2017

Essen, og trods en ihærdig dialog med både udstillingsog landeansvarlige hos FloraHolland lykkedes det ikke
Floradania Marketing at få plads på selve hovedudstillingen. For at få det, er det fortsat den officielle forklaring, at
man skal levere til auktionen.
Floradania Marketing allierede sig derfor endnu engang
med Waterdrinker og gentog udstillingsformen fra 2016,
hvor man etablerede en inspirationsudstilling i forbindelse
med indgangen til Waterdrinkers Cash&Carry. Udstillingen
blev også i 2017 finansieret med midler fra Produktionsafgiftsfonden, dvs. uden brugerbetaling.
Endelig etablerede Floradania Marketing også i 2017 fire
Handelspladser på Holkebjergvej i Odense efter kendt
koncept. Konceptet holder fortsat, og særligt mindre
gartnerier værdsætter denne mulighed for at komme i
dialog med salgsselskaberne, men også med hinanden.
På Handelspladserne i marts og august blev der afholdt
aftensarrangementer, hvor det var muligt at invitere kunder, hvilket blev brugt i fornuftigt omfang.
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Som noget nyt deltog Floradania Marketing på vegne
af branchen i 2017 i den første udgave af CPH Garden
arrangeret af Haveselskabet. Usikker på udstillingens omfang og besøgspotentiale nøjedes Floradania Marketing
med at indrette VIP-lokalet samt presseteltet. Udstillingen
afholdes hvert andet år, hvorfor udvalget inden 2019 skal
evaluere på, hvorvidt man igen skal deltage fra branchen.

Temabaseret salg
Floradania Marketings rolle er både at udbrede kendskabet til potteplanter, samtidig med at man med denne
indsats gerne skal fremme afsætningen af samme. Derfor
var der i 2017 ansøgt midler til at lave en kampagne, hvor
der blev arbejdet med planters luftrensende kvaliteter i
boligen og på arbejdspladsen. Ud af det arbejde kom
der kampagnen ”Bevar dig vel”, der blev præsenteret på
Handelspladsen i august, hvor Floradania Marketing også
havde inviteret en arkitekt fra 3xNielsens nye-etablerede
grønne afdeling til aftensarrangementet. Her kunne man
høre, at planter og grønt i by-miljøet nu var vokset fra at
være en trend (med kort tidshorisont) til en mega-trend

(med væsentlig længere tidshorisont), idet tilvæksten i
byerne påkrævede mere beplantning både inde og ude.
Floradania Marketing arbejder videre i dette spor også i
2018, idet det viser sig, at mange andre brancher, herunder arkitekter og konstuktører, fortsætter med deres
fokus på planter og miljø. Og at nye undersøgelse så
også har afsløret, at både grønne og blomstrende planter
har en positiv effekt på indeklimaet, kan kun glæde vores
branche yderligere.

Floras Box
Produktudvikling er fortsat en af den danske plantebranches styrker og projektet Floras Box var i 2017 med til
at klæde producenter af nyheder yderligere på ved at få
testet nyhederne op mod et forbrugerpanel på 80 forbrugere. Ideen er at indhente de mange forbrugeres feedback på nyhederne samt forstå nogle af de spørgsmål,
som forbrugerne uvilkårligt har ved førstegangsmødet
med nyhederne.
22 gartnere benyttede sig af tilbuddet i 2017, og alle fik
de et diplom på, at produktet var testet hos forbrugerne.
Et diplom med forbrugerens udsagn, som kan bruges i
det videre salgsarbejde, men også i den videre produktudvikling.

Markedsinformation
Et andet projekt, der blev arbejdet med i 2017, var indhentning af Markedsdata fra de største afsætningsmarkeder i Europa. Rapporter er blevet erhvervet fra udlandet,
og informationer blev herefter bearbejdet og har resulteret
i flere delrapporter.
Det er meningen, at projektet fortsætter i 2018 og at der
her ligeledes skal laves nøgletalsanalyser på afsætningen
i Europa.
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MARKEDSFØRINGSINDSATSEN I 2017
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Floradania.dk

Sociale medier (SoMe)

Floradania Marketings tilstedeværelse på nettet sker
fortsat primært i form af hjemmesiden www.floradania.dk,
der trods tilførslen af færre ressourcer end tidligere fortsat
har mange besøgende. Specielt plantedatabasen med
billeder og pasningsvejledninger for hele sortimentet får
mange besøgende.

Floradanias Marketings tilstedeværelse på de sociale
medier er primært via Facebooksiden Floras Grønne Fortællinger, hvor der ultimo 2017 var ca. 10.820 følgere, der
ugentlig opdateres med tips og inspiration.

Kendskabsgraden blandt både professionelle indkøbere
og journalister er høj, og det er fortsat et uundværligt
medie for branchens formidling udadtil.

Siden er fortsat udelukkende på dansk, men det overvejes fortsat, om der også skal afsættes ressources til en
engelsksproget version.
NOTE: Alle nævnte projekter er medfinansieret med
midler fra Produktionsafgiftsfonden.
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HANDELSPLATFORMEN ANNO 2017

Danpot Data A/S
Danpot-platformen er fortsat et unikt værktøj i branchen
kunne bestyrelsen konkludere, efter at have set nogle af
de mange nye tiltag, der udvikles på i plantebranchen
i Europa i 2017. Ingen af de andre systemer har dog
formået at få automatiseret så meget af forretningsgangen mellem producent og salgsselskab, som de funktionaliteter, der findes i Danpot-platformen. Og det er trods
platformens mange år på bagen.
Senest har der været arbejdet på at udskifte AS400løsningen til en anden platform, hvor valget er faldet på
NAV. Nødvendigheden af at skulle skifte skal ses i lyset af
både sikkerhed, men også en garanti for, at platformen
fremadrettet lod sig udvikles med de krav, der i dag er.
Den nye platform giver således mange nye muligheder,
men har også allerede betydet, at andre funktionaliteter
har måttet tænkes anderledes. Opdateringen til NAV vil
ligeledes betyde på sigt, at der kræves mindre mandskab
til at drifte løsningen, hvorfor der forventes at indhente
besparelser i det outsourcing-fee, som Danpot Data i dag
betaler til Inventio.it.
Blandt andet er man ved at kigge på funktionalisterne
Statistik, Billedserver, Epot og Track&Trace, som er udviklet til AS400, men som skal vurderes igen, når den nye
løsning idriftsættes. Mod forventning er der kun få brugere på de to sidstnævnte tillægsfunktionaliteter, hvorfor
man kigger på udviklingsmulighederne for disse.
Udviklingen af en ny version af IntKom blev påbegyndt
i 2017 og forventes færdig i ved slutningen af 1. kvartal
2018.
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ERHVERVSPOLITISKE EMNER 2017

Dansk Gartneri og organisation

Sektorrelevante projekter 2017

Flora Dania fik assistance på flere områder i 2017 og i
bestyrelsen var Flora Dania repræsenteret med 2 repræsentanter fra Flora Danias bestyrelsen, nemlig Thomas
Offer Madsen og Michael Honoré, mens man ligeledes
var repræsenteret gennem to kreds-repræsentanter
fra henholdsvis Jylland (Morten Andersen) og Fyn (Jan
Knudsen). Slutteligt er formanden for Dansk Gartneri
generalforsamlingsvalgt – og denne position har Jørgen
K. Andersen varetaget siden 2016.

Der henvises til Dansk Gartneris hjemmeside for de
mange tiltag, der blev arbejdet på til gavn for hele gartnerisektoren samt for vores sektor specifikt. Af de vigtigste
kan nævnes:
- Spildevandssagen
- Pesticide-godkendelser og alternative midler
- PSO-lempelsen.

Promille- og Produktionsafgiftsfondene
I forbindelse med behovet for at arbejde tættere sammen
blev det tidligere GAU-sekretariat underlagt Dansk Gartneri i 2016. Fondssekretariatet er fortsat sekretariat for de
to fonde, Promille- og Produktionsafgiftsfonden, hvor de
to fondsbestyrelser én gang om året uddeler fondsmidler
til branchen.
Integrationen i Dansk Gartneri har fungeret upåklageligt.
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FORSKNING OG RÅDGIVNING I 2017

De to største rådgivningsprojekter, som Flora Dania forestod i 2017, var MPS-certificeringen og Minimalspildsprojektet.

MPS Certificeringen
Certificeringsordningen MPS er fortsat den mest anerkendte miljø-certificeringsordning i plantebranchen, og
Flora Dania var også i 2017 landekoordinator for MPS
i Danmark. Det betød bl.a. en betragtelig rabat til medlemmerne i forbindelse med både basic- og hektar-fee,
ligesom Flora Dania arbejder sammen med GartneriRådgivningen omkring assistance i forbindelse med certificeringer og audits. Desuden udarbejdes der også 3-4
MPS-nyhedsbreve og afholdes et årligt erfa-møde.
Mødet blev i 2017 afholdt d. 23. november.
Der blev i 2017 løftet en kritik af, at MPS kun var et
business-to-busines-certificat, hvorfor FSI (The Floriculture Sustainability Inititative) indgik samarbejde med
MPS om at promovere MPS-certificeringen m.fl. over for
forbrugerne.
Flora Dania overvåger denne udvikling for at vurdere
værdien af dette samarbejde. Læs evt. mere på:
www.floradania-org.dk/services/mps/

Minimalspildsprojektet
Minimalspildsprojektet, der kørte i perioden 2014-2017,
var støttet med midler fra GUDP (Grønt Udviklings og demonstrationsprojekt) og kulminerede med en afsluttende
konference d. 23. november 2017, hvor interessenter fra
hele værdikæden deltog.
Formålet med projektet var at få øget fokus på det spild,
der er i branchen fra en plante forlader gartneriet til den
står hjemme ved forbrugeren. Projektet identificerede
mange udfordringer for planten på dens vej i værdikæden
og nogle af de delprojekter, der blev kigget mest i dybden
på var:
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- Hærdning af planterne inden transport
- Salgsemballering
- Transportemballering
- Ethylen, fugtighed og temperaturer
På den afsluttende konference blev alle de mest relevante
resultater præsenteret for branchen, og der var bred enighed om, at mange tiltag straks burde iværksættes. Det
blev derfor besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der
skal arbejde videre med konklusionerne. Til arbejdsgruppen har allerede meldt sig repræsentanter fra producenterne, logistik og detailleddet.

FINANSIERING 2017

Flora Danias aktiviteter er delvist finansieret gennem kontingentindtægter fra medlemmerne, deltvist gennem tilskud fra
Promille- og Produktionsafgiftsfonden og delvist gennem brugerfinansierede aktiviteter (fx medlemmernes brugerbetalinger på messer). I perioden 2017 har man ligeledes modtaget tilskud fra GUDP.
Tilskudsmidlerne fra henholdsvis Produktions og Promilleafgiftsfondene er således med til at finansiere eller medfinansiere aktiviteter, hvor deltagerne (herunder medlemmerne) ellers ville skulle opkræves en væsentlig højere grad af
brugerbetaling.

Udgifter i foreningen i 2017

Indtægter i foreningen i 2017

Tal i t.DKK

Tal i t.DKK
Kontingent
Produktionsafgiftsfonden
Promilleafgiftsfonden
Brugerfinansiering
Andre indtægter
I alt

2.388
3.100
240
3.340
370
9.438

Messer (inkl. GAU)
Temabaseret salg (GAU)

400

Etablering af workshops

180

Forbruger og markedsdata (GAU)

239

Floras box (GAU)

135

MPS

356

Nyhedsbreve og Gå hjem møde

228

Markedsføring

861

MinimalSpild

159

Kontingent DG

455

Årsmøde

33

Øvrige udgifter

518

Bestyrelses honorar

369

Adm GAU

193

Øvrige adm udg

153

I alt

Indtægterne i 2017 var i alt på DKK 9,44 mio., hvoraf tilskuddene fra Promille- og Produktionsfgiftsfonden i 2017
udgjorde DKK 3,24 mio., kontingenterne udgjorde DKK
2,39 mio., brugerbetalingen DKK 3,34 mio. og øvrige
indtægter DKK 370.000. I alt DKK 9,44 mio.

5.082

9.361

På udgiftssiden udgjorde de faglige udgifter DKK 6,78
mio., mens øvrige udgifter gik til administration, kontingent til Dansk Gartneri og øvrige foreningsaktiviteter (se
fordelingen af de faglige udgifter af omstående lagkagediagram).
Se yderligere specifikationer i årsrapporten, der præsenteres på generalforsamlingen, eller rekvirer årsrapporten
samt specifikationerne fra Flora Danias sekretariat.
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FINANSIERING 2017

Indtægter Flora Dania 2017
(TDKK) Flora Dania 2017 (TDKK)
Indtægter
Andre indtægter 370

Kontingent 2.388

Brugerfinansiering 3.340

Produktionsafgiftsfonden 3.100

Promilleafgiftsfonden 240

Udgifter Flora Dania 2017 (TDKK)

Omkostninger Flora Dania 2016 (TDKK)
Adm GAU 193

Bestyrelses ho no rar 369
Øvrige udgifter 518

Øvrige adm udg 153

Årsmøde 33
Kontingent DG 455
MinimalSpild 159

Markedsføring 861

Nyhedsbreve o g Gå
hjem møde 228
MPS 356
Floras box (GAU) 135
Forbruger og
markedsdata (GAU) 239
Etablering af workshops Temabaseret
180
salg (GAU) 400
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Messer (inkl. GAU) 5.082

AFSLUTNING

Bestyrelsen i Flora Dania vil gerne takke medlemmerne
for et begivenhedsrigt år, samt den opbakning der har
været til både bestyrelsen og de projekter, der blev igangsat i 2017.
Set i lyset af de mange opbrud der sker i vores branche
i ind- og udland, hvor samarbejde ofte må vige pladsen
for individuelle tiltag, er det med sindsro, at bestyrelsen
kaster sig ud i et nyt år. Fundamentet for foreningen er
stabilt, og det er derfor muligt, at arbejde mod et tættere
samarbejde med Dansk Gartneri, som bestyrelsen mener,
kan være med til at styrke begge parter.
Også arbejdet med at udvikle branchens IT-platform yderligere er nu muligt, idet strukturen for Danpot-platformen
er opdateret til gængse standarder og vores eksterne
samarbejdspartner på området, har vist, at de ønsker
at medvirke til, at branchen ikke sakker agterud på ITområdet.
Endeligt at der markedsføringsdelen, hvor Floradania
Marketing hele tiden udvikler sig for sikre den danske
branches synlighed i både ind- og udland. Med den
fornyede optimisme i branchen, er der et ønske om hele
tiden at blive mere synlig – og så må vi jo i fællesskab
finde ud af, om yderligere aktiviteter skal iværksættes eller
om det nuværende niveau er passende.
Bestyrelsen ser således frem til et nyt og spændende år,
og håber, at vi får en god generalforsamling.
Vel mødt!
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STRUKTUR I GARTNERIERHVERVET
ANNO 2017
Dansk Gartneri

Erhvervspolitisk brancheforening
(Opgaver: erhvervspolitik, medlem af
Landbrug & Fødevarer)
5 ansatte
plus 1 ansat afsætning F&G

Fonds-sekretariat

3 Regionale kredse

(Opgaver: Sekretariat for
Promille og
Produktionsafgiftsfonden)
1 ansat

(Opgaver: Regionale
aktiviteter)
0 ansatte

Flora Dania

(Opgaver:
Fremme
produktion og
afsætning af
potteplanter)
1/3 ansat

Floradania
Marketing A/S

(Opgaver:
Fremme
promoveringen af
potteplanter)
2 1/3 ansatte

Væksthusgrøntsager

(Opgaver:
Fremme
produktion og
afsætning af
væksthusgrøntsa
ger)
0 ansatte

Frugt & Bær
udvalget

(Opgaver:
Erhvervspolitisk
input til Dansk
Gartneri og
fremme
afsætningen af
frugt og bær)
0 ansatte

Planteskoler

(Opgaver:
Fremme
produktionen og
afsætningen af
planteskolevarer)
0 ansatte

Danpot
Data A/S

(Opgaver:
Handelsplatform
for producenter
og salgsselskaber)
1/3 ansat

Bemærkning: De dansk gartneriers produktionsværdi var på knap DKK 4,3 mia. ab gartneri i 2017.
Heraf udgjorde potteplanterne ca. 46%.

