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Odense, d. 21.marts 2020 

 

COVID19 TRUER DE DANSKE BLOMSTERGARTNERE PÅ LIVET 

Danske gartnerier er lige nu fyldte med planter og blomster til en værdi af mere end 800 millioner kroner. 

Et varelager, som er bygget op gennem mange måneder. Blomsterbranchens højsæson er foråret, hvor 

mere end 40 procent af årets omsætning hentes hjem – og i enkelte gartnerier helt op til 80% af 

omsætningen. Den kommende periode er derfor afgørende for gartneriernes overlevelse, men nu er 

eksporten til Frankrig, Tyskland, Østrig og andre lande stoppet fra den ene dag til den anden, da deres 

butikker er lukket ned på grund af Covid-19. Mange gartnerier oplever også annullerede ordre og vigende 

salgstal i Danmark, så der er brug for hjælp nu. De danske blomster og planter risikerer at gå til spilde, og 

gartnerierne frygter konkurs. Alene i sidste uge var danske gartnerier nødt til at destruere små 400.000 

planter på grund af corona-krisen. 

Planterne og forårsblomsterne kan ikke gemmes til efter krisen, og gartnerierne har kun begrænset 

mulighed for at sende medarbejdere hjem, da de skal passe og pleje planterne, hvis ikke hele gartneriets 

produktionen skal blive ødelagt.  

Behov for hjælpepakke  

De udfordringer, som de danske blomstergartnere står over for, bliver ikke dækket tilstrækkeligt af 

regeringens første hjælpepakker til erhvervslivet. Da problemet ikke kun er de faste omkostninger, men 

primært et stort lager af forårsvarer, som går tabt, når eksporten stopper fra den ene dag til den anden.  

Der er behov for akut hjælp fra staten og en særlig ordning målrettet gartnerier og andre virksomheder 

med samme udfordring. Dansk Gartneri er i kontakt med fødevareminister Mogens Jensen, men der er 

endnu ikke fundet en løsning. 

Køb blomster NU 

Branchen forsøger i øjeblikket at minimere tabet ved at opfordre danskerne til at købe flere blomster og 

planter til hus og have. Det har bl.a. havemanden Claus Dalby gjort sig til talsperson for på sociale medier. 

Fakta 

• Planter og blomster i de danske gartnerier har en værdi af DKK 800 mio. baseret på det normale salg i 
marts, april og maj. Lige nu står en stor del af planterne til at blive destrueret og værdien går tabt, fordi 
al eksport sydpå er lukket ned som følge af covid-19.  

• Tabt omsætning siden torsdag uge 11: ca. 50 % 

• Kasserede planter uge 12: ca. 400.000 stk. 
 

For yderligere information kontakt: 

• Gartner: Nicolai Abildgaard, Gartneriet ByGrowers, mob: 2926 8077  

• Dansk Gartneri vedr. den generelle situation og behovet for hjælpepakke:  Peter Larsen-Ledet, Flora 
Dania, mob: 2216 7714 (Direktør Flora Dania, en del af Dansk Gartneri) 


