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Også 2019 bød på forandringer, hvor branchen startede 
med at indtage en ny placering i Hal 6 på IPM Essen efter 
at have udstillet i Hal 5 i en menneskealder, med en en-
kelt afstikker til en telt-hal i 2018. Flytningen var en meget 
god illustration på de mange nye ting, der skete i 2019, 
og hvor vi fra branchen løbende måtte tilpasse os.

Omlægning til sektor i Dansk Gartneri

Umiddelbart efter IPM Essen introducerede bestyrelsen 
foreningens medlemmer for den næste større omvælt-
ning. På generalforsamlingen foreslog man en sam-
menlægning med Dansk Gartneri, således at Flora Dania 
fremadrettet blev en sektor i Dansk Gartneri og Floradania 
Marketing en afdeling i samme. Formålet var at skabe et 
tættere samarbejde og udnytte synergien på det admi-
nistrative område. Heldigvis bakkede medlemmerne op 
om dette, således at vi i dag står med en endnu stærkere 
organisation i ryggen. 

Danpot Data A/S er i første omgang holdt ude af dette 
samarbejde, idet ejerskabet er forblevet i Flora Dania-
foreningen, hvis eneste formål er at eje aktierne. Besty-
relserne i Flora Dania-foreningen er den samme som i 
sektoren, så vi bevarer den fulde kontrol.  

Nyt Plantepas med udfordringer 

Et nyt logo og fire simple informationer på det nye plante-
pas lød ikke som den store udfordring, men når der skal 
findes fælles fodslag blandt EU’s 27 lande, var virkelig-
heden en anden. Og føjede man til lovkravene også de 
mange kundekrav, der fulgte i kølvandet, kom branchen 
alligevel på overarbejde. Med en sund dialog og lidt 
tålmodighed blev der dog fundet løsninger, så planterne i 
dag fortsat eksporteres rundt i Europa. Enkelte udfordrin-
ger mangler fortsat at blive løst, men den forudsete kata-
strofe d. 14. december 2019 med Plantepas-direktivets 
ikrafttræden udeblev heldigvis, så vi fra Danmark igen kan 
vise, at vi kan levere.

Miljø højt på agendaen

Bestyrelsen i Flora Dania er bekendt med de mange 
udfordringer som branchen står over for, her kan nævnes 
i flæng: Øgede krav om certificeringer, førnævnte plante-
pas, krav om potter af genbrugsplast, Code of Conduct, 
Miljøvejledninger m.m. Tiltag, der alle skal gavne miljøet, 
og som står højt på forbrugernes agenda – og derfor 
også højt på agendaen i detailleddet. Derfor arbejder vi i 
Flora Dania også sammen med Dansk Gartneri omkring 
FN’s 17 verdensmål, således at vi som branche kan 
fortælle, hvordan vi arbejder mod en mere bæredygtig 
produktion. Både fordi forbrugerne ønsker det, og fordi 
vi i branchen skal blive endnu bedre til at producere med 
respekt for miljøet.    

Optimering via digitalisering 

Når alle de grundlæggende elementer er på plads, skal 
vi også som branche gøre os attraktive at handle med. 
Derfor afholdt bestyrelsen også allerede i foråret 2019 et 
strategiseminar omkring logistik, hvor vi forestillede os 
fremtidens krav fra kunderne. Her konkluderede bestyrel-
sen, at det i fremtiden var alfa og omega, at vi var attraktive 
leverandører med det rette serviceniveau - hvilket  vi ikke 
nødvendigvis er i dag. Mange rutiner og mindre hensigts-
mæssige adfærdsmønstre risikerer at stå i vejen for, at 
vi som branche udvikler os. Men det skal vi – og med 
projektet Virtuelt Logistikcenter er vi i gang med at spille 
hinanden bedre.

Bestyrelsen glæder sig til at fortælle mere om dette pro-
jekt på generalforsamlingen.

Vel mødt – og god generalforsamling!

Fra forening til sektor, ny hal på IPM  
og nyt Plantepas - vi tilpasser os!
Af Thomas Offer Madsen, Bestyrelsesformand i Flora Dania-sektoren og Peter Larsen-Ledet, Sektordirektør i Dansk Gartneri
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Ultimo 2019 havde Flora Dania-sektoren præcis 100 
producentmedlemmer, hvilket var et fald på 7 producent-
medlemmer og 11 salgsselskabsmedlemmer, hvilket var 
status quo i forhold til starten af året. 

Frafaldet af producentmedlemmer skyldes 6 udmeldin-
ger som følge af ophør med produktion, samt 1 enkelt 
konkurs. Nogle af gartnerierne og enkelte af kulturerne er 
blevet overtaget af de tilbageværende gartnerier. 

Medlemsudvikling 
i 2019
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Floradania Marketing forestår fortsat markedsføringsind-
satsen for branchen, hvor aktiviteterne spænder over 
messer og udstillinger, events og en enkelt kampagne.

Messer og udstillinger

I 2019 deltog Floradania Marketing med fællesstand på 
IPM Essen 2019, ligesom man koordinerede en dansk 
fællesstand på Flower Expo Poland 2019 i september. 

Desuden blev der afholdt fire handelspladser, hvor de 3 
i henholdsvis juni, august og oktober blev holdt i de nye 
lokaler hos Alex Andersen på Logistikvej 25.

Events

Floradania Marketing forestod i 2019 det kreative udtryk i 
forbindelse med Odense Blomsterfestival 2019, der igen 
havde royalt besøg, idet HKH Kronprinsesse Mary, der er 
protektor for Festivalen, lagde vejen forbi.     

Kampagner

Ud over business-to-business aktiviteterne i forbindelse 
med messerne forestår Floradania Marketing også den 
generiske markedsføring af planter over for forbrugerne. 
Kampagnen Planter Renser Faktisk Luften er en videre-
udbygning af kampagnerne fra de to foregående år, hvor 
man informerer om planters luftrensende egenskaber. 
Dette skete på de sociale medier med en humoristisk 
film, der opnåede 139.000 visninger og en samlet interak-
tion på over en million.

Øvrige projekter

Desuden kørte Floradania Marketing i 2019 også projek-
terne Floras Box, Digital Markedsføring og Markedsinfor-
mation.  
Besøg www.floradania.dk for yderligere informationer.

Note: Alle projekter er medfinansieret med midler fra  
Produktionsafgiftsfonden.

Markedsføringsindsatsen
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Med opdateringen af motoren i Danpot-platformen i 2018 
og primo 2019 blev resten af året anvendt på to nye 
projekter, der skulle være med til at belyse nogle af de 
udfordringer, som branchen står over for: 

Virtuelt Logistikcenter

Branchen har overordnet set et velfungerende logistikap-
parat, hvor kunderne kan bestille planterne den ene dag 
og stort set få dem leveret den næste. Dette har været 
muligt grundet både Danpot-platformen, men også som 
resultat af et tillidsfuldt samarbejde mellem producenter, 
indtransvognmænd og salgsselskaberne. Skærpede 
kundekrav om hyppigere, men mindre leveringer har 
imidlertid betydet et mindre effektive løsninger, hvorfor det 
er nødvendigt, at nytænke branchens setup. En forunder-
søgelse har bekræftet nogle af formodningerne om pres-
sede indleveringstider, hvor der nu er kommet dokumen-
tation på problemerne. Bestyrelsen har derfor sat sig for 
at få løftet nogle af disse udfordringer vel vidende, at der 
forestår et stort arbejde med at ændre adfærd. Men sker 
dette ikke, vil der ske en sub-optimering som allerede nu 
koster branchen konkurrencekraft.

Målet er at projektet skal fortsætte her i 2020, hvor man 
vil genindføre en ny og tidssvarende Track&Trace, således  
at alle led i branchen kan planlægge langt bedre.

Strukturering af data i Danpot

En anden udfordring som branchen arbejder med, er den 
relativt begrænsede indsigt i udviklingen af efterspørgslen 
fra de forskellige kundesegmenter, herunder også hvilke 
kulturer, der efterspørges af hvilke kundesegmenter.  
En avanceret udbygning af Lande- og Prisinfo blev al-
lerede påbegyndt i 2019 og forventes derfor at kunne 
lanceres i 2020.

Note: De to ovenstående projekter er medfinansieret  
med midler fra henholdsvis Promille- og Produktions-
afgiftsfonden.

Handelsplatformen 
anno 2019  
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Dansk Gartneri

I forbindelse med sammenlægningen med Dansk Gartneri 
fik Flora Dania som sektor også muligheden for at sætte 
yderligere to repræsentanter i Dansk Gartneris bestyrelse. 
Det betyder, at der nu sidder fire repræsentanter fra sek-
toren i bestyrelsen i Dansk Gartneri.

Dansk Gartneri tæller med sammenlægningen med  
Flora Dania i alt ni ansatte.

Promille og produktionsafgiftsfondene

Administrationen af gartneriets fonde (tidligere GAU) har 
siden 2016 ligget under Dansk Gartneri. Fondsbesty-
relserne er uafhængige af Dansk Gartneri, og mødes to 
gange årligt for henholdsvis at tildele midlerne, og for at 
godkende tilskudsregnskaberne efterfølgende.

Sektorrelevante projekter 2019

Der henvises til Dansk Gartneris hjemmeside for de 
mange tiltag, der i 2019 blev arbejdet på til gavn for bran-
chen og for vores sektor specifikt. Af de vigtigste i 2019 
kan nævnes:

·  Undersøgelser i forbindelse med miljøvejledningen  
 (fortsat verserende)

·  Plantesundhedskontrol 

·  Godkendelser af plantebeskyttelsesmidler,  
 traditionelle som alternative midler

Erhvervspolitiske emner 2019



Flora Dania var involveret i flere rådgivnings- 
projekter i 2019 med blandt andet Hortiadvice  
og AgroTech/Tenologisk Institut. 

Her bør imidlertid fremhæves:

· Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler  
 (Tidligere Grøn Plantebeskyttelse)

· MPS-certificering

Forskning og  
Rådgivning 2019
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Flora Dania-sektorens aktiviteter er delvist finansieret 
gennem kontingentindtægter fra medlemmer, delvist 
gennem tilskud fra Produktions- og Promilleafgiftsfonden 
og endelig med midler fra brugerfinansierede projekter (fx 
medlemmernes brugerbetaling på messer).

Tilskudsmidlerne fra henholdsvis Produktions- og Promil-
leafgiftsfonden er således med til at finansiere aktiviteter, 
hvor deltagerne (herunder medlemmer) ellers ville skulle 
opkræves en væsentlig højere grad af egenbetaling.

Finansiering 2019
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INDTÆGTER Tal i t. DKK

Kontingent DKK 2.203

Projekter DKK 3.745

Standleje DKK 0

Viderefakturering DKK 0

Andre indtægter DKK 495

I alt DKK  6.4431

UDGIFTER

Løn DKK 0

Regnskab, revisor, advokat DKK 395

Rejser, husleje, markedsføring DKK 826

Andre udgifter 
Bestyrelse, generalforsamling m.m. DKK 417

Faglige projekter DKK 4.782

Finansielle omkostninger DKK -16

I alt DKK 6.404

RESULTAT DKK 39

BALANCE

AKTIVER

Omsætningsaktiver 
Tilgodehavender fra salg DKK 1.639

Andre tilgodehavender DKK 362

Kapitalandele DKK 3.460

Likvide beholdninger DKK 1.882

Omsætningsaktiver i alt DKK 7.343

Aktiver i alt DKK 7.343

 

PASSIVER 

Egenkapital 
Primo DKK 6.384

Årets resultat DKK 39

Egenkapital i alt DKK 6.423

Kortfristet gæld 

Vare- og omkostningskreditorer DKK 985

Anden gæld DKK -65

Kortfristet gæld i alt DKK 920

Passiver i alt DKK 7.343

INDTÆGTER Tal i t. DKK

Kontingent DKK 0

Projekter DKK 4.539

Standleje DKK 2.302

Viderefakturering DKK 1.489

Andre indtægter DKK 205

I alt DKK 8.534

UDGIFTER

Løn DKK 1.967

Regnskab, revisor, advokat DKK 121

Rejser, husleje, markedsføring DKK 1.232

Andre udgifter 
Bestyrelse, generalforsamling m.m. DKK 0

Faglige projekter DKK 4.888

Finansielle omkostninger DKK 7

I alt DKK 8.215

RESULTAT DKK 319

BALANCE

AKTIVER

Omsætningsaktiver 
Tilgodehavender fra salg DKK 801

Andre tilgodehavender DKK 166

Kapitalandele DKK 0

Likvide beholdninger DKK 3.476

Omsætningsaktiver i alt DKK 4.443

Aktiver i alt DKK 4.443

 

PASSIVER 

Egenkapital 
Primo DKK 1.656

Årets resultat DKK 319

Egenkapital i alt DKK 1.975

Kortfristet gæld 

Vare- og omkostningskreditorer DKK 150

Anden gæld DKK 2.318

Kortfristet gæld i alt DKK 2.468

Passiver i alt DKK 4.443

Flora Dania-sektoren 2019 Floradania Marketing 2019
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Bestyrelsen i Flora Dania-sektoren vil gerne igen i år takke 
medlemmerne for et begivenhedsrigt 2019, samt for den 
opbakning, der har været til bestyrelsen og dens arbejde. 
Samtidig vil bestyrelsen selvfølgelig også gerne takke 
de medlemmer, der har været engageret i de forskellige 
udvalg i regi af Flora Dania-sektoren, herunder Udstillings- 
og Markedsudvalget, samt Stefan Lund for hans store 
indsats som sektoren repræsentant i Landbrugsrådets 
udvalg omkring det nye plantepas-direktiv.

Omsætningen i 2019 oplevede endnu engang en lille 
nedgang i forhold til det foregående år, men alligevel 
udtrykte relativt mange tilfredshed med omsætningen i 
2019. Så forhåbentlig mange har fået tilpasset produktio-
nen til efterspørgslen.

Udflytningen af to større salgsselskaber samt branchens 
største vognmand til Højme har betydet nogle gevinster til 
branchen. og forhåbentlig kan det være med til at skabe 
et endnu tættere samarbejde, også i den virtuelle verden.

Således opmuntret af flere positive elementer i 2019  
ser bestyrelsen frem til et godt 2020!

Afslutning
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Struktur i gartnerierhvervet 
Pr. 01.01.2020

DANSK GARTNERI

Adm. L&F Fonds-sekr.

Erhvervs
Politik

Flora Dania- 
foreningen

Danpot Data A/S

Flora Dania- 
sektoren

(Producenter)
(Salgsselskaber)

Frugt og Grønt 
udvalget:

VGS
Det faglige  

udvalg
Salgsselskaber 

Planteskoler
(fortsat  

selvstændig  
forening)

Markeds-
føring

Floradania 
Marketing

Sæson
&  

Køb Dansk

Øvrige 
Projekter

Samlet omsætning:  DKK 4.664 mio.

Fordelt på: 
· Væksthusgrøntsager ...................... 14%
· Frilandsgrøntsager .......................... 26%
· Frugt og bær .................................... 7%
· Potteplanter .................................... 41%
· Planteskoleprodukter ...................... 12%

Kilde: Danmarks Statistik, 2018


