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Da vi stod på IPM Essen 2020 var vi alle lykkeligt uvi-
dende om den pandemi, der kom snigende fra et kinesisk 
madmarked og som inden for halvanden måned stort set 
lukkede hele verden ned. Med gartnerierne bugnende 
med salgsklare planter var meldingen om lockdowns på 
vores hovedmarkeder nok en af de værste scenarier, som 
vi kunne forestille os.

Flere producenter måtte da også lide den tort at måtte 
kassere store partier planter. Særligt producenterne af 
påskeliljer og miniplanterne til konfirmationerne oplevede 
at flere måneders arbejde røg direkte på komposten. Og 
hjælpepakkerne kunne vi som branche kigge langt efter 
– krav som at virksomheden skulle have en omsætnings-
nedgang på minimum 35 procent for at få kompensation 
for faste omkostninger gav ikke mening for et erhverv, 
hvor dette ville tage livet af de fleste. Efter 3-4 uger 
begyndte frustrationerne dog at fortage sig, eftersom 
efterspørgslen på hjemmemarkedet steg markant og flere 
af hovedmarkederne begyndte at lempe på restriktio-
nerne for havecentre og blomsterbutikker med en øget 
efterspørgsel til følge. Et optimalt forår med mange sol-
skinstimer og forbrugere, der var hjemsendt fra arbejde 
medførte, at sektoren i juni lå på indeks 128 og indeks 
åtd på 98. Og en juli i indeks 120 betød, at indeks for året 
var tilbage på indeks 100 i forhold til året før. Noget som 
kun de færreste havde turdet håbe på.

Salgsselskaberne måtte også klø på, idet flere havde 
hjemsendte medarbejdere, hvor de tilbageværende så 
måtte løbe lidt stærkere. Men alt i alt havde selskaberne 
også et godt år, når man kigger på de netop offentlig-
gjorte regnskaber.

Miljøindsats intensiveres
Da vi som sektor kunne se, at den forventede krise ifm. 
COVID-19 endte med at blive et lille bølgeskvulp, kunne vi 
så vende tilbage til de dagligdags udfordringer, hvor bl.a. 
miljøkontrollen krævede øget opmærksomhed. Som sek-
tor har vi altid sat miljø højt på dagsordenen, men med 
særligt Odense Kommunes tolkninger af Miljøstyrelsens 
regler, kunne vi hurtigt se, at ærmerne skulle smøges 
endnu højere op. Så ud over en intens dialog har besty-
relsen i Flora Dania nu også taget initiativ til, at der skal 
kunne ansættes en miljøkonsulent, der kan supportere 
gartnerierne.

Logistikindsatsen under lup
Bestyrelsen i Flora Dania havde inden COVID-19 sat 
gang i projektet Virtuel Logistikcenter for at få belyst, 
hvor flaskehalsene opstod ifm. indtrans, og hvor vi kunne 
forbedre indsatsen. Det hele blev sat lidt i bero under 
COVID-19, men endte alligevel med, at vi pr. 01. novem-
ber havde fået analyseret nogle af vores flaskehalse og 
igangsatte en ny distributionsplan, der skulle være med 
til at ændre adfærden i branchen. Distributionsplanen 
skulle være første trin i at indføre nogle mere datadrevne 
ændringer af procedure, som skulle gøre os endnu mere 
effektive som sektor. Men grundet flere omstændighe-
der har bestyrelsen valgt at sætte projektet i bero og se, 
hvorledes højsæsonen i 2021 forløber. For en indsats vil 
kræve investeringer, som skal retfærdiggøres og kun skal 
gennemføres om nødvendigt.

COVID-19 satte også dagsordenen for  
vores sektor i 2020. Fra at sektoren frygtede 
for sin overlevelse endte det med et ganske  
fornuftigt år for de fleste, idet forbrugerne  
havde både tid og lyst til planter!
Af Nicolai Abildgaard, Bestyrelsesformand i Flora Dania-sektoren og Peter Larsen-Ledet, Sektordirektør i Dansk Gartneri
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Endnu et kig på strukturen
I starten af andet halvår 2020 fik bestyrelsen også en 
yderligere opgave, idet GASA Group meddelte, at man 
udmeldte sig af Flora Dania med virkning fra 31.12.2020. 
Dette kom som en overraskelse for bestyrelsen, idet 
GASA Group havde været medlem siden foreningens 
etablering i 2006 – og tilmed siddet med i bestyrelsen lige 
så længe. Et medlemskab af Flora Dania harmonerede 
imidlertid ikke med et ønske om en mere selvstændig 
profil for GASA Group, der udtrådte som medlem ved 
årsskiftet og rokkede gevaldigt med deres udmelding. 
GASA Group indvilligede dog i, at melde dem ind i Dansk 
Gartneri og dermed fortsat bakke op om det erhvervspo-
litiske arbejde.

Bestyrelsen i Flora Dania har derfor været i gang med at 
evaluere på sektorens visioner og strategier, der bygger 
på sektorens samarbejde på områder som erhvervspo-
litik, markedsførings- og afsætningsplatformen Danpot, 
som producenter og salgsselskaber ejer sammen gen-
nem sektoren. Konklusionen i bestyrelsen har været, at 
man vil bruge 2021 til at finde et nyt brugbart setup, hvor 
både producenter og salgsselskaber kan se sig i. 

I første omgang har bestyrelsen derfor valgt, at alle salgs-
selskaber fremadrettet bliver medlemmer direkte i Dansk 
Gartneri, mens de salgsselskaber, der ønsker det, samti-
digt også kan være medlemmer i Flora Dania, hvor mar-
kedsføringsindsatsen og udviklingen af Danpot-platformen 

varetages. På den måde er alle salgsselskaber med til at 
finansiere det erhvervspolitiske arbejde i Dansk Gartneri, 
som er grundlæggende for erhvervets overlevelse.

Bestyrelsen glæder sig til at fortælle mere om dette 
spændende projekt på vores generalforsamling.        
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Medlemsudvikling  
i 2020

Ultimo 2020 havde Flora Dania sektoren 91 pro-
ducentmedlemmer og elleve salgsselskabs-
medlemmer. Det er en afgang på 9 gartnerier 
siden starten af året, hvor et gartneri er 
gået konkurs, seks gartnerier er ophørt 
og to gartnerier er blevet overtaget af 
andre gartnerier.  
For salgsselskaberne var der af-
gang af et selskab, mens et nyt 
kom til. Stort velkommen til 
Zenflora, der hidtil har været 
indirekte medlem  
via GASA Group.   
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Floradania Marketing forestår fortsat markedsføringsind-
satsen for sektoren, hvor aktiviteterne spænder over 
messer, handelspladser, events og kampagner.

Messer og udstillinger
I et år, hvor ikke meget endte med at være normalt, 
startede 2020 trods alt med noget kendt, idet der blev 
afholdt en dansk fællesudstilling på IPM Essen 2020, 
hvor branchen var repræsenteret med 4 salgsselskaber, 
38 gartnerier og 5 associerede udstillere (planteskoler, 
leverandører m.m.). Fællesstaden var suppleret med en 
nyhedsudstilling, samt et område, hvor Floradania Mar-
keting havde lavet en særudstilling med FN’s 17 verdens-
mål, hvor de otte verdensmål, som sektoren har fokus på 
blev præsenteret.

Fællestanden var finansieret med tilskud fra Produktions-
afgiftsfonden, mens egenstandene var medfinansieret af 
the Trade Council under Udenrigsministeriet.

Planen var, at  der også i 2020 skulle have været afholdt 
de gængse 4 handelspladser, således det sæsonaktuelle 
sortiment kunne vises frem. Men med forsamlingsfor-
buddet ifm. COVID-19 begyndende medio marts blev 
forårets Handelsplads aflyst med kort varsel. Sommerens 
Handelsplads røg samme vej, men for at få sommerens 
sortiment vist frem tog Floradania Marketing initiativ til 
et digitalt katalog med sortimentet, der kunne sendes 
til sælgere og kunder. Grundet en overraskende god 
efterspørgsel fra alle markeder i juni, blev dette tiltag kun 
anvendt i begrænset omfang. 

Med de nødvendige COVID-19-foranstaltninger som 
mundbind og håndsprit lykkedes det at afholde Han-
delspladsen i august, hvor også Planteskolerne gjorde 
sektoren selskab. Det vurderes fortsat at være en succes 
for både udstillere fra begge sektorer og de besøgende i 
særdeleshed.

Idet smittespredningen tog til igen i efteråret, valgte 
Floradania Marketing efter rådgivning med Udstillings- og 
Markedsføringsudvalget at lave en virtuel Handelsplads 
i efteråret (oktober), hvor udstillingen blev sat fysisk op, 

men hvor man som besøgende kun havde virtuel adgang. 
Navigationen foregik som man kender det fra bl.a. Google 
Streetview, og det var muligt at se standene og informa-
tioner om alle produkterne. Tilgangen var tænkt som en 
generalprøve for fremtidige handelspladser og udstillinger, 
idet udsigterne til at mødes på messer et stykke tid ind i 
2021 havde trange kår. Det virtuelle koncept havde mange 
forbedringsmuligheder, men blev af både udstillere og be-
søgende angivet som værende af begrænset værdi. Delvis 
på grund af manglende funktionaliteter som en huskeliste, 
hvor de besøgende kunne gemme de planter, som de 
var interesserede i og delvis på grund af en uvant måde 
at navigere på. Desuden havde den virtuelle udstilling i 
oktober også den mangel, at kun ca. 50% af de udstillere, 
der plejede at udstille, havde valgt at gøre brug af udstil-
lingen. Dette medførte, at der kun blev vist et begrænset 
udsnit af sortimentet og at de besøgende så alligevel også 
skulle bruge tid på at finde de øvrige gartneriers produkter 
på deres individuelle hjemmesider, hvilket netop ikke var 
formålet med den virtuelle Handelsplads.

Floradania Marketing og Udstillings- og Markedsførings-
udvalget havde forståelse for, at mange gartnerier havde 
udsolgt og/eller ikke så værdien i at bidrage til udstillingen. 
Men I erkendelse af, at digitaliseringen er kommet for at 
blive, blev der arbejdet videre med det digitale setup i 
2021, så Danmark kommer til at sikre sig en lige så stærk 
position og kendskabsgrad som for de fysiske messer.

Markedsføringsindsatsen i 2020
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Events    
Floradania Marketing skulle også i 2020 have stået for 
den kreative del af Odense Blomsterfestival, men også 
her satte COVID-19 sine begrænsninger. Grundet for-
samlingsforbuddet blev der kun afholdt en mini-version af 
blomsterfestivalen med udsmykning af skulpturer rundt i 
byen. Primært med det formål at fortælle, at Blomsterfe-
stivalen ville komme stærkt tilbage i 2021.

Kampagner
Ud over business-to-business aktiviteterne I forbindelse 
med messerne forestår Floradania Marketing også den 
generiske markedsføring af planter over for forbrugerne.  
I 2020 gennemførtes derfor 3. og sidste år af kampagnen 
Planter Renser Faktisk Luften, der kørte via de sociale 
medier på platformene Facebook og Instagram. Som en 
lille gimmick blev der på Internettets dag d. 29. oktober 
lavet et opslag, hvor der blev anmodet om at ”rense” 
sproget for de grimmeste gloser på nettet. Kampagnen 
blev vist i alt 1,4 mio. gange på de to platforme og video-
en blev vist 199.266 gange. Unges kendskab til planters 
luftrensende effekt ligger efter kampagnen på 73%!

Øvrige projekter
Ud over ovenstående var Floradania Marketing i 2020 
også ansvarlig for følgende projekter: Floras Box, Opda-
tering af Billedbank med temabilleder (bl.a. Valentin, Mors 
dag og jul), Markedsrapporter og digital markedsføring på 
de sociale medier med sæsonaktuelle kulturer.

Alle projekter er medfinansieret med  
midler fra Produktionsafgiftsfonden. 
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Som handelsplaform for branchen er Danpot et uund-
værligt værktøj, der hostes af IT-huset Inventio.IT, der i 
marts 2019 blev overtaget af Dustin og i september 2020 
meddelte, at de lukkede deres Odense-kontor. Det er 
dog i dag af mindre betydning end tidligere, idet al data 
alligevel ligger i ”skyen”, og driftssikkerheden er lige så høj 
som tidligere. Danpot Data har dog meddelt Inventio, at 
man forventer samme service fremadrettet, hvilket forelø-
bigt har vist sig at holde stik.

Virtuelt Logistikcenter
Projektet virtuelt logistikcenter, hvor man valgte at ansæt-
te en projektkonsulent til at analysere på antallet af ordrer 
op mod ordreafgivelsestid og indleveringstid, fortsatte i 
2020 og resulterede i første omgang i udarbejdelse af en 
Distributionsplan, hvor der blev angivet regler for morgen, 
middags- og eftermiddagsindleveringer. Planen skulle i 
første omgang være med til at beskrive regler med det 
formål at justere adfærden i branchen, der var præget 
af suboptimeringer i de forskellige led i kæden. Planen 
blev præsenteret på generalforsamlingen i februar 2020, 
men blev herefter overhalet inden om af COVID-19. I 
stedet blev planen igangsat i efteråret, hvor justeringerne 
blev fulgt tæt af projektkonsulenten. Og fra at 11,1% af 
ordrerne til levering samme dag blev bestilt efter kl. 11:00 
i 2020, faldt dette tal i 2021 til 5,4%. Så adfærdsændring 
i en ellers meget traditionsbunden branche var muligt.

Men andre begivenheder har også haft indflydelse på ind-
transen, herunder både flytningen af de sidste af salgssel-
skaberne til Højme og Alex Andersens nye domicil, hvilket 
har højnet effektiviteten. Derfor besluttede Flora Danias 
bestyrelse, at man sætter projektet på hold og afventer 
højsæsonen 2021 for at se, om yderligere tiltag er nødven-
dige. Man har allerede flere projekter klar på tegnebræt-
tet, herunder track&trace, men med mindre at sæsonen 
2021 viser store mangler, har bestyrelsen besluttet, at man 
afventer med at sætte yderligere projekter i gang.

Lande- og Prisinformationer
I 2020 blev der arbejdet videre med at skabe et over-
blik for branchen omkring udviklingen i efterspørgslen 
på henholdsvis markeder, kundesegmenter og kulturer. 
Øvelsen har vist sig vanskeligere end først antaget, idet 
det indledningsvist kræver datadisciplin fra brugerne af 
Danpot, hvilket der til tider savnes. 

Det er dog med den nye bagvedliggende database i 
Danpot blevet nemmere at udtrække de enorme mæng-
der data, som hver dag generes i Danpot-platformen, til 
brugbare statistikker. Når licensrettighederne til de nød-
vendige dashboards er klarlagt vil man som henholdsvis 
producent og salgsselskab kunne få adgang til flere 
interessante statistikker. 

Ovenstående projekter var medfinansieret med  
midler fra Promille- og Produktionsafgiftsfonden.

Danpot-platformen 



Dansk Gartneri
Flora Dania har siden 2019 haft fire repræsentanter sid-
dende i Dansk Gartneris bestyrelse fordelt på to produ-
center og to salgsselskabsmedlemmer. I 2020 har både 
Brexit og miljø-sager fyldt en hel del i arbejdet – og det 
ser ud til at sidstnævnte emner også i 2021 kræver en 
ihærdig indsats fra Dansk Gartneri.

Dansk Gartneri tæller efter sammenlægningen med Flora 
Dania-sektoren i alt 9 ansatte.

Promille- og Produktionsafgiftsfondene
Fondsadministrationen af gartneriets fonde lå i 2020 fort-
sat under Dansk Gartneri og har forsat til hensigt at støtte 
erhvervet inden for emner som Afsætningsfremme (mar-
kedsføring), rådgivning, forskning og medfinansiering af 
bl.a. EU-projekter inden for samme. Fondsbestyrelserne 
er uafhængige af Dansk Gartneri og mødes to gange år-
ligt for henholdsvis at godkende tilskudsregnskaberne fra 
året tidligere og for at tildele tilskudsmidlerne for det kom-
mende år. Grundet øgede krav om både effektmålinger, 

men også omkring afrapporteringer, samt et kommende 
personaleskifte er man gået i gang med at undersøge, 
hvorvidt sekretariatsarbejdet fremadrettet kan ligge hos 
Landbrug og Fødevarer, der ligeledes har et fondsse-
kretariat. En placering her vil sikre, at der fortsat vil være 
fokus på, at midlerne benyttes korrekt, og at afrappor-
teringen ikke ender med, at komme ud af proportioner i 
forhold til fondenes relativt begrænsede størrelser. 

Sektorrelevante projekter 2020
Der henvises til Dansk Gartneris hjemmeside for de 
mange tiltag, der i 2020 blev arbejdet med til gavn for 
branchen og for vores sektor specifikt. Af de vigtigste 
områder i 2020 kan nævnes: 

· Undersøgelser i forbindelse med Miljøvejledningen

· Plantesundhedskontrol

· Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler,  
 (traditionelle og alternative midler)           

Erhvervspolitiske emner 2020

Flora Dania var involveret i flere rådgivningsprojekter  
i 2020 sammen med blandt andet HortiAdvice og  
AgroTech. Her bør imidlertid fremhæves: 

· Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler

· MPS-certificeringer 

Forskning og  
Rådgivning 2020
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Flora Dania-sektorens aktiviteter er delvist finansieret gen-
nem medlemmernes kontingentindbetalinger og delvist 
gennem tilskud fra Produktions- og Promilleafgiftsfonden, 
samt The Trade Council under Udenrigsministeriet. For 
flere af markedsføringsprojekterne gælder desuden, at de 
er delvist brugerfinansierede (fx medlemmernes brugerfi-
nansiering på messer).

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

Ifm. sammenlægningen med Dansk Gartneri er der i 
årsregnskaberne for 2020 benyttet nye opsætninger af 
regnskaberne for henholdsvis Flora Dania-sektoren og 
Floradania Marketing. Tidligere var alle fondstilskuddene 
medtaget i Flora Dania-sektorens årsrapport inklusiv 
brugerbetalingerne til disse. Idet sektoren og Floradania 
Marketing nu er under Dansk Gartneris CVR-nummer, er 
indtægter og udgifter forbundet med markedsføringspro-
jekterne taget med under Floradania Marketing, herunder 
også tilskuddene, mens tilskuddene for rådgivnings- og 
forskningsprojekterne er taget med i sektoren. Derfor 
er tallene ikke direkte sammenlignelige med sidste års 
regnskaber.    

Finansiering 2020
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Årsregnskab 2020

INDTÆGTER Tal i t. DKK

Kontingent DKK  2.176

Tilskud Promille- og  
Produktionsafgiftfonden DKK  430

Medfinansiering fondsprojekter DKK  0

Indtægter MPS DKK  600

Andre indtægter  DKK  2

I ALT DKK  3.208

UDGIFTER

Faglige omkostninger (inkl. MPS) DKK  1.436

Kontingent DG DKK  412

Rejser og møder DKK  16

Markedsføringsbidrag  DKK  532

Markedsføring DKK  428

Bestyrelseshonorar og  
generalforsamling DKK  351

Regnskaber og forsikring DKK  116

Øvrige omkostninger (herunder UF) DKK  54

Finansielle indtægter og udgifter DKK  2

I ALT DKK 3.347

ORDINÆRT RESULTAT DKK -139

Egenkapital primo DKK  2.863

Egenkapital ultimo DKK  2.724

INDTÆGTER Tal i t. DKK

Fondstilskud projekter  
+ eksportrådet DKK  3.508

Indtægter ifm. fondsprojekter DKK  1.194

Salg af standleje DKK  1.232

Salg af konsulentydelser DKK  263

Indtægter øvrige projekter DKK  613

Konsulentarbejde FD DKK  150

I ALT DKK  6.960

UDGIFTER

Aktivitetsomkostninger DKK  3.977

Husleje og lokaleomkostninger  
(inkl. lager) DKK  520

Kommunikation og IT DKK  72

Drift og forsikringer DKK  447

Regnskab og revision DKK  221

Gager og pension DKK  1.887

Finansielle indtægter og udgifter DKK  11

I ALT DKK  7.135

ORDINÆRT RESULTAT DKK  -175

Egenkapital primo DKK  1.974

Egenkapital ultimo DKK  1.796

Flora Dania-sektoren 2020 Floradania Marketing 2020
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Afslutning

Bestyrelsen i Flora Dania-sektoren vil gerne igen i år takke 
medlemmerne for et begivenhedsrigt år, hvor COVID-19 
fyldet en del, og for den opbakning som medlemmerne 
har vist bestyrelsen.

Samtidigt 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 Markedsføringsudvalget, repræsentant i Landbrugs-
rådets udvalg omkring plantesundhed, repræsentanten i 
Odense Blomsterfestival m.fl.

Bestyrelsen ser frem på 2021 med oprejst pande. Trods 
det, at COVID-19 endnu ikke helt har sluppet taget, viste 
sammenholdet i branchen i de hektiske måneder i foråret 
2020, at vi kunne komme gennem udfordringerne med 
dialog og samarbejde. At efterspørgslen på vores produk-
ter herefter steg eksplosivt, kan vi takke det gode forårsvejr 
og de plantehungrende – og hjemsendte – forbruger for.

Bestyrelsen er dog også klar til at trække i arbejdstøjet i 
2021. En overraskende udmeldelse af Flora Dania-sekto-
rens største medlem med virkning pr. 31.12.2020 bety-
der, at vi endnu engang skal have justeret strukturen for 
sektoren – uden at de må gå ud over det gode samarbej-
de, som er grundlaget for sektoren og for medlemmerne. 

Således antændt af nye, spændende udfordringer for 
2021, vil bestyrelsen gerne takke for et overraskende 
godt 2020 og ser frem til samarbejdet i 2021!        



Struktur i gartnerierhvervet 
Pr. 01.01.2021

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 

Danske  
Planteskoler

Markeds-
føring

Floradania 
Marketing

Sæson
&  

Køb Dansk

Øvrige 
Projekter

Samlet omsætning:  DKK 4.875 mio.

Fordelt på: 
· Væksthusgrøntsager: ..................... 14% 
· Frilandsgrøntsager:  ........................ 24% 
· Frugt og bær: ................................. 10% 
· Potteplanter: ..................................  38% 
· Planteskoleprodukter:  .................... 14% 


