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De danske potteplantegartnere og 
salgsselskaber er netop returneret fra 
IPM Essen 2015 i Tyskland og kan 
glæde sig over – ved fælles indsats – 
at have genindtaget hal 5,  
”Der Daner Halle”!

Det fælles arbejde, der er grundlaget 
for fællesstanden og for hele hal 5, 
er etableret med udgangspunkt i et 
samarbejde mellem både store og 
små aktører, samt mellem kunder og 
leverandører. Et tiltag, der bevirker en 
høj grad af synlighed og som aftvin-
ger respekt blandt både konkurren-
ter, men også blandt indkøbere fra 
hele verden, der besøger messen.

Samarbejdet har vi også brug for 
fremadrettet, idet vi på baggrund af 
flere hændelser i det forgangne år har 
oplevet, at branchen med fordel kan 
tale med en fælles stemme, når man skal påvirke politik-
kere såvel som organisationer:

Erhvervspolitisk 
Om det er slagsmålet omkring PSO-afgifterne, der nu 
foregår på EU-niveau eller om det er omlægninger i 
forbindelse med Fynsværket, viste det sig en fordel, at 
gartnerierne står sammen og får gjort politikkerne op-
mærksomme på problemstillingerne og konsekvenserne 
ved tiltagene for branchen. Og ved at koordinere indsat-
sen med de øvrige sektorer gennem Dansk Gartneri, fik 
man den fornødne opmærksomhed og sikret, at der fra 
politisk hold blev taget hånd om problemstillingerne.  

FloraHolland 
Selv om vi gerne så det anderledes, er FloraHolland 
blevet den vigtigste handelsplads for blomster og plan-
ter i Europa. Dette har vi valgt at acceptere, og så småt 
indrettet os herefter. Men når FloraHolland, som de gjorde 
i det forgangne år, pludselig ændrer spillereglerne fra den 
ene dag til den anden – i deres favør – er det nødvendig 
for os, at stå sammen og markere vores utilfredshed. Og 
igen var det muligt at opnå en konstruktiv dialog, idet vi 
talte på vegne af hele branchen. 

Brancheløsninger  
En af den danske branches styrker er uden tvivl fleksibi-
liteten, og denne egenskab hænger ofte sammen med 
størrelse, struktur og mindset. På nogle områder kan vi 
som branche dog med fordel finde fællesløsninger, som 
ikke vil kunne løftes af de enkelte medlemmer, men som 
kan underbygge de enkelte medlemmers muligheder. I 
2014 arbejdede man i Flora Dania med at videreudvikle 
Danpot til en mere fremtidssikret løsning, ligesom man 
inden for holdbarhed igangsatte projektet Minimalspild. 
Begge er initiativer, som skal være med til at forbedre 
medlemmernes konkurrenceevne og som er mulige, fordi 
vi samarbejder i værdikæden.

Bestyrelsen i Flora Dania har set behovet for konstant 
udvikling i branchen, hvorfor vi i 2014 igangsatte strate-
giprocessen, Flora Dania Strategi 2015-2017, der skal 
ruste branchen til at stå stærkere i forhold til de mange 
forandringer. Vi håber således med de nye tiltag for frem-
tiden, at kunne skabe om ikke forår hele året så i hvert 
fald bidrage til tiltag, der gavner medlemmernes konkur-
renceevne.

Vi takker for opbakningen i det forgangne år og ser frem 
til samarbejdet i det nye!

FORÅR – OG NY STRATEGI – PÅ VEJ!
Af Jørgen K. Andersen, Formand i Flora Dania
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I starten af 2014 besluttede  
bestyrelsen i Danske Prydplanter, 
at tiden var inde til en revideret 
strategi for brancheforeningen.  
Der blev derfor iværksat en stra-
tegiproces med det mål at identi-
ficere en strategi for branchefor-
eningen de kommende tre år.

Baseret på udviklingen de foregå-
ende år viste hændelser i 2014, 
at særligt 5 strategiske fokus-
områder kommer til at få stor 
indflydelse på medlemmernes 
konkurrenceevne i fremtiden:

1. Markedsføring 
Den danske potteplantebranche 
har allerede i dag et stærkt brand 
ude i Europa, og i 2014 opnåede 
man igen stor synlighed på mes-
ser samt hos indkøbere interna-
tionalt. Brancheforeningen ønsker 
at styrke dette gennem en endnu mere målrettet indsats 
på udvalgte messer, samt gennem en målrettet generisk 
markedsføring, der skal komme medlemmerne til gode. 

2. Handelsplatform 
Strukturudviklingen i branchen fortsatte i 2014. Færre, 
men større medlemmer og samtidig færre, men større 
kunder, kræver, at såvel eksisterende forretningsmodeller 
som værdikæden i det hele taget tages op til et ”service 
tjek”. Derfor vil brancheforeningen som noget af det første 
beskrive og analysere disse med det formål, at identifi-
cere værdiskabende aktiviteter for medlemmerne.

3. Produktudvikling 
Produktudvikling viste sig også i 2014 at være en af den 
danske branchers styrker, idet udviklingen af nye produk-
ter og koncepter var vejen til hylderne i detailleddet – og 
i mange tilfælde også vejen til højere dækningsbidrag. 
Brancheforeningen ønsker derfor fremadrettet at bidrage 
til, at flere af medlemmernes nyheder når frem til hyl-
derne. 

4. Markedsindsigt 
Forskellige markedsmekanismer spiller tæt sammen, 
hvilket tydeligt blev illustreret i løbet af 2014, hvor en de-
valuering af rublen på ca. 40% i tredje kvartal bevirkede, 

at et i forvejen mættet europæisk 
marked pludselig også skulle af-
tage de planter, som den russiske 
forbruger nu ikke længere havde 
råd til. For at kunne tilpasse sig 
sådanne ændringer, er det nød-
vendigt, at kende mekanismerne 
på markederne således atman 
kan minimere skaden mest muligt. 
Markedsindsigt kan imidlertid også 
anvendes proaktivt til at identifi-
cere nye markedsmuligheder. 

5. Organisation 
Til alt held er antallet af ophørte 
gartnerier stagneret, således at 
udviklingen i 2014 ”blot” var 6 
ophørte gartnerier mod 12 i 2013. 
Strukturudviklingen i branchen 
er imidlertid en kendsgerning, og 
derfor er det også nødvendigt, at 
kigge på organisationen af bran-

chen. Flere områder kan effektiviseres, mens andre må 
omstruktureres. Hvilke, vil et analysearbejde det næste år 
være med til at afsløre.  

Ud over de ovenstående 5 strategiske fokusområder viste 
2014 også, at Rammebetingelserne i branchen ikke tåler 
yderligere forringelser, idet medlemmernes konkurrence-
evne forringes i forhold til vores europæiske konkurren-
ters. Det tætte samarbejde med Dansk Gartneri i 2014 vil 
således fortsætte i 2015 – hvor vi også vil informere med-
lemmerne løbende om de mange resultater, der opnås.

Første synlige trin i strategiprocessen var navneændrin-
gen fra Danske Prydplanter til Flora Dania, der trådte i 
kraft ved årsskiftet. Dette var nødvendigt for:

• at signalere nye tider

• at få et mere mundret og moderne navn

• at opnå større genkendelighed internationalt

• at illustrere fællesskabet med Floradania Marketing

Strategi er væsentlig mere end et nyt navn og direktionen 
ser således frem til i fællesskab med bestyrelsen og bran-
chen at implementere Flora Dania Strategi 2015-2017 til 
gavn for brancheforeningen og for jer som medlemmer.

SCENEN ER SAT TIL UDVIKLING
Af Peter Larsen-Ledet, Direktør i Flora Dania

BASE, Fyens Stiftstidende og Fyens Amts Avis, 13/2 2015 
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Messer  
I løbet af 2014 nåede branchen at udstille på 5 internatio-
nale messer (IPM Essen 2014 (D), Salon de Vegetal 2014 
(F), Flower Expo Moscow 2014 (RUS), Elmia Garden 
2014 (S) og Danish Trade Fair Aalsmeer (NL)), samt 4 
Handelspladser. Blandt de internationale messer er IPM 
Essen 2014 fortsat den mest toneangivende, og den 
danske fællesstand bidrog fortsat til høj grad af synlighed 
for Danmark ude omkring i verden. Den danske plante-
branche er nemlig kendetegnet ved at udstille samlet på 
en dansk fællesstand, hvor såvel danske producenter 
som eksportører deltager og indgår i et samspil, som gør 
det nemmere for besøgende kunder at navigere rundt.

Salgssupport  
Floradania sørgede flere gange i 2014 for, at der blev 
udarbejdet pressemeddelelser, der understøttede aktu-
elle kampagner, og at materialet blev udsendt netop der, 
hvor kampagnen løb af stablen rent geografisk.  Værdien 
ligger i, at pressen informeres om sæsonaktuelle planter, 
der kan videreformidles til forbrugeren, som får en god 
læseoplevelse ved at få informationen, når planterne er i 
handlen. Pressematerialet indeholdt inspiration til anven-
delse, tips, pasningsvejledning og evt. en historie om 
planten, hvilket også var med til at motivere købelysten 
hos forbrugeren. 

Specialkulturer 
”Danske specialiteter” dækker over en hel underskov af 
specialkulturer, der gør det danske plantesortiment inte-
ressant og varieret. Den styrke blev der i 2014 støttet op 
om, og flere initiativer på brancheniveau blev gennemført. 
Særlige specialkulturudstillinger blev vist på de største af 
ovenstående messer med danske fællesstande, ligesom 
tilhørende promotion materialer blev udarbejdet.

Forbrug- og tidsåndsopdatering 
Professionelle trendspottere og fremtidsforskere har i de 
senere år klædt branchen på med viden, der kan bruges til 
produktudvikling, udformning af salgskoncepter og added 
value produkter. Et bud på, hvordan forbruget udviklede 
sig, og hvad fremtiden indeholdt af udfordringer og mulig-
heder for branchen, gav fremtidsforsker Jesper Bo Jensen 
på Handelspladsen i marts. Ca. 70 personer valgte efter en 
lang udstillingsdag at høre det spændende foredrag.

MARKEDSFØRINGSINDSATSEN I 2014
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Livsstil og pressedækning 
Floradania supporterer især livsstilspressen med 
planter, og det kom der i 2014 mange flotte artikler 
ud af i bl.a. Bo Bedre, Alt for damerne og Boligtil-
lægget til Femina. Som et særligt tilbud giver indsat-
sen fra Floradania Marketing pressen mulighed for 
at lave helt individuelle historier og reportager med 
planter. Den service har gennem årene resulteret i 
præsentation af planter i ovennævnte livsstilsmaga-
siner, men også boligprogrammer på tv og avisernes 
boligtillæg, hvor branchen således har medvirket 
indirekte.

floradania.dk 
Den danske plantebranches nyhedsbrev blev ud-
sendt 23 gange i 2014 og det elektroniske nyheds-
brev indeholdt inspiration og information om det 
danske plantesortiment herunder plantenyheder 
og koncepter. Modtagerne var pressekontakter og 
plantebranchen i hele Europa, der efterhånden ken-
der Floradania.dk som en seriøs samarbejdspartner, 
hvilket bl.a. kunne ses på den flotte tilslutning til 
speeddating på IPM Essen og de mange artikler,  
der blev bragt i alverdens fag- og livstilsblade.

Sociale medier  
Facebook-siden Floras Grønne Fortællinger er 
branchens direkte dialog med slutbrugerne. I kraft 
af at branchen etablerede sin egen sociale medie-
platform havde gartnerne ligeledes mulighed for at 
markedsføre deres produkter ad denne kanal. 

Sitet, der har eksisteret siden 2013, anvender inspi-
rerende miljøbilleder fra Floradanias Billedbank og 
læner sig i flere sammenhænge op ad Floradanias 
andre udsendelser – fx salgssupport på floradania.dk  
– således, at der opnås synergi, aktualitet og rele-
vans i posts på sitet.



FORSKNING OG  
RÅDGIVNING I 2014
Minimalspildsprojektet  
Flora Dania igangsatte d. 01. januar 2014 det største 
forskningsprojekt i 10 år med støtte fra Grønt Udviklings 
og Demonstrationsprogram (GUDP) under NaturErhverv-
styrelsen. Projektet har titlen Mindre blomsterspild  
fra gartneri til forbruger (MinimalSpild), og løber fra  
2014-2017. 

Projektet har til formål at analysere spildet i hele værdikæ-
den med det formål at nedbringe spildet med ca. 50%. 
Det vil styrke branchens konkurrenceposition, forbedre 
producenternes økonomi og åbne nye markeder for 
blandt andre grossister, transportører og producenter af 
tekniske løsninger. Og så vil det gavne miljøet.

UDVIKLINGS- 
PROJEKTER I 2014
Danpot C5 
Som 50% aktionær i Danpot Data og som ansøger i pro-
jektet Danpot C5 (oprindeligt Green Business & Logistic 
Intelligence) under Innovationsloven hos NaturErhvervsty-
relsen var det med ikke uden nerver, at projektet skulle 
køres i mål i 2014. 

Programmeringen blev imidlertid afsluttet til tiden og ved 
årsskiftet var der således 8 testgartnerier kørende på 
løsningen, hvor 3 af testgartnerierne var kørende på stort 
set samtlige moduler i programmet.

Fremtidens forventninger er nu, at en gartnerimasse 
på mellem 70-80% af omsætningen skal implementere 
programmerne og opnå konkurrencefordele i forhold til 
både produktion og salg i forhold til deres europæiske 
konkurrenter. Fordelene skal opnås gennem bedre styring 
af produktionsomkostningerne og dermed skarpere pris-
sætning. Samtidig skulle den højere grad af integration 
mellem programmerne også gerne på sigt bidrage til 
besparelser af indtastning, samt nedbringelse af fejl.

Til de resteredende producenter, der ikke for nuværende 
ønsker at konvertere til Danpot C5, er der ingen grund 
til bekymring, idet det nye Danpot C5 er et tilbud, ikke 
en påtvunget opgradering. Den eksisterende platform vil 
derfor også fungere fremadrettet.
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PSO-afgiften 
PSO afgiften var igen i spil i den seneste vækstpakke 
medio 2014. Hele erhvervslivet har nu fået en lettelse 
på knap. 3 øre/kwh. Det er en relativ lettelse, så måske 
bemærkes den ikke, men lettelsen er der. 
Lettelsen stiger til ca. 5 øre fra 2017, svarende til en  
samlet lettelse for gartnerierhvervet på godt 11 mio. kr.  
Vi kan dog frygte, at PSO afgiften stiger endnu mere.
Der er mulighed for få en yderligere lettelse på 7 øre til 
særlige el-intensive gartnerier. Men denne mulighed har 
været blokeret, fordi gartnerierhvervet ikke er nævnt på 
den liste, som EU på forhånd mente kunne få en eks-
traordinær lettelse. Dansk Gartneri har så selv prøvet at 
bane vejen i EU, men at arbejde med EU går ikke hurtigt. 
Aktuel status er at Energistyrelsen mangler at få den  
sidste, forhåbentlig positive, tilbagemelding fra EU  
Kommissionen. Vi forventer dog meget snart at få  
denne afklaring.

Rusland 
At handle med det russiske marked har altid været for-
bundet med en vis usikkerhed. Men i 2014 har der været 
ekstra meget usikkerhed, grundet situationen i Ukraine. 
Det har dog været muligt at handle med Rusland på pot-
teplanteområdet, og der har ikke været meget tale om, 
at EU ikke lever op til Rusland plantesundhedsmæssige 
krav.
Derimod har rublens fald udgjort en særlig stor udfor-
dring. Det kan ikke undgå at påvirke eksporten negativ.
Fra Holland har vi hørt om et væsentligt fald i eksporten, 

og senest at eksporten fra Holland er faldet med 32 % i 
januar 2015. På alle måder må vi håbe, at der findes en 
politisk løsning, så den russiske handelssituation kan blive 
mere normal.   

Norge og told
EU gik i 2014 i gang med de såkaldte EØS forhandlinger, 
som også omfatter Norge. I 2014 nåede parterne dog 
ikke til at forhandle liberalisering på landbrugsområdet. 
Dette foregår derfor netop nu, og vi afventer spændt, 
hvilke resultater Kommissionen kan opnå. Samtidigt er  
vi klar over, at der ikke aktuelt er et flertal i det norske 
Storting for at give indrømmelser på toldområdet.

DLGA
Som noget nyt er der indgået et samarbejde mellem 
DLGA, Flora Dania og Dansk Gartneri omkring firma træf-
punkter ved årets generalforsamlinger. 
Vi bliver alle færre, og initiativet skal ses som en hjælp til 
os alle. DLGA får mulighed for en kontakt med erhvervet 
og at give en opbakning til det organisatoriske arbejde, 
samtidig med, at ressourcer udnyttes endnu bedre. 

Plantepas 
EU´s plantesundhedslovgivning er under revurdering. 
Det betyder at flere direktiver skal lægges sammen til en 
større lovpakke omkring dyre- og plantesundhed med 
forventet færdiggørelse i 2018. Som led i den nye plante-
sundhedslovgivning er en standardisering af plantepasset 
i EU. 

ERHVERVSPOLITISKE EMNER 2014
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Plantepas har været drøftet flere gange i EU rådsarbejds-
gruppen. Der er endnu ikke fundet en løsning, men  
medlemslandene er enige om principperne:

• dokumentere plantesundhedsgarantier

• udstedes af de autoriserede, professionelle operatører 

• være en label, som følger partierne

• muliggøre sporing til flere handelsoplysninger hos  
 operatørerne

• være entydigt identificerbart (inkl. EU logo) og så  
 ensartet som muligt på EU plan

• være enkelt at læse og anvende

• være muligt at kombinere med certificeringslabels

• indeholde mulighed for elektroniske løsninger  
 (stregkoder, chips mv.) i fremtiden, i takt med at  
 nye løsninger viser sig.

Konkret indeholder forslaget at plantepasoplysninger 
skal stå samlet (må ikke spredes ud og mixes med andre 
typer oplysninger) i et EU harmoniseret labelformat.
 Dansk Gartneri er i dialog med NaturErhvervstyrelsen 
omkring bestemmelserne for plantepassets udseende, 
herunder tekstformater og størrelser på passet. Der vil 
således blive taget hånd om at kravene til plantepasset 
ikke bliver til ulempe for erhvervet. 



Foreningen havde følgende indtægter i 2014:

Kontingentindtægter DKK   2.422.000 

Ansøgte GAU-tilskud DKK   4.234.000

Indtægter vedr. GAU-projekter DKK   2.670.000

Tilskud fra Danmarks Eksportråd DKK   665.000

Tilskud fra FødevareErhverv DKK   165.000

Andre Indtægter DKK   724.000

Indtægter i alt DKK   10.881.000

Af det ansøgte GAU-tilskud blev DKK 4,1 mio. ansøgt til 
afsætningsfremme, herunder aktiviteter på messer, salgs-
support og presseaktiviteter, mens de resterende ca. 
DKK 150.000 var ansøgt til producentinformation, d.v.s. 
Nyhedsbreve og Gå-Hjem-Møder samt MPS-rådgivning.

Tilskuddet fra Danmarks Eksportråd er en bruttoindtægt 
og betaltes således retur til udstillerne på de danske 
fællesstande, når der deltages på internationale messer, 
mens tilskuddet fra Fødevareerhverv var en tilbagebetal-
ing på 30% af de midler som foreningen investerede i 

Danpot C5-projektet i 2014. (Dette projekt er omkost-
ningsført under Øvrige udgifter i lagkagediagrammet på 
næste side).
Udgifterne er således fordelt med DKK 6,9 mio. til GAU-
projekter, hvor der under messer, markedsføring, MPS er 
delvis brugerfinansiering. 

Øvrige udgifter på DKK 1,6 mio er som nævnt ovenfor til 
dækning af investeringer i Danpot C5, Minimalspildspro-
jektet, The Tube (Designskolen i Kolding) og Gartnernes 
Showroom m.m., som Flora Dania hjælper med at admin-
istrere. 

DKK 607.000 anvendes til Markedsføring af projekter, 
hvortil der ikke er søgt GAU-midler, og DKK 480.000 til 
Årsmøder, Nyhedsbreve og bestyrelseshonorar. Admin-
istrationsudgifter til GAU udgjorde DKK 217.000 i 2014, 
mens øvrige administrationsomkostninger, herunder 
advokat og diverse udgjorde DKK 285.000. Se yderligere 
fordeling på næste side. Årsrapporten samt specifika-
tioner kan rekvireres fra Flora Danias sekretariat.

FINANSIERING 2014
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FINANSIERING 2014
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Bestyrelsen kigger tilbage på 2014 med en vis fortrøst-
ningsfuldhed, idet mange medlemmer igangsatte nye, 
spændende tiltag og endnu engang viste man sig robuste 
nok til både at stå imod og samtidig at tænke nyt.

Vi har som branche været meget igennem, men vores 
styrker ligger netop i evnen til tilpasning, og igen i 2014 
viste mange af jer medlemmer igen evnen til at tilpasse jer 
de nye vilkår. Nogle vilkår er bestemt af kunderne – dem 
har vi svært ved at lave om på. Men andre, der sker fra 
politisk hold, kæmper vi i fællesskab for at få ændret. 

Troen på, at det man har opbygget, hvad enten det er i 
de enkelte gartnerier, i de mange veldrevne salgsselska-
ber eller i branchen som helhed, så vurderer bestyrelsen, 
at der helt sikkert er et stærkt fælles grundlag at kæmpe 
videre ud fra. 

Så det vil vi gøre – sammen med og til gavn for jer med-
lemmer!

AFSLUTNING
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Samarbejdet  i  gartnerierhvervet  anno  2014

Dansk	  Gartneri	  
Erhvervspoli+sk	  brancheforening	  	  

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

5	  ansaAe	  

Flora	  Dania	  
(Opgaver:	  

Erhvervspoli+sk	  
input	  +l	  Dansk	  
Gartneri	  samt	  
fremme	  af	  

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	  

Bemærkning:	  Erhvervets	  organisa+oner	  samarbejder	  
koordineret,	  og	  strukturen	  sikrer	  således,	  at	  
organisa+onerne	  supplerer	  hinanden	  uden	  overlap	  i	  
opgaver.	  	  
De	  fire	  sektorer	  havde	  i	  2014	  en	  samlet	  produk+onsværdi	  
på	  ca.	  DKK	  4,1	  mia.,	  hvoraf	  poAeplanter	  udgjorde	  lige	  
under	  halvdelen.	  
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1 ansat plus 1 ansat til


