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Plan for Helligdagsindleveringer 2023 
 

Mærkedag Dato Ordreafgivelse 
Salgsselskaber  

 

 Indlevering 
salgsselskaber  
 

 

Skærtorsdag  6. april (torsdag)  Ja Åbent  

Langfredag  7. april (fredag) Nej  Lukket  

Påskelørdag  8. april (lørdag) Nej Som en alm. lørdag 

Påskedag 9. april (søndag) Nej Lukket  

2. Påskedag  10. april (mandag) Nej Som en lørdag  

    

1. maj  1. maj (mandag) Ja Åbent? 

St. Bededag 5. maj (fredag) Ja Åbent 

    

Kristi Himmelfart 18. maj (torsdag)  Nej Som en lørdag 

    

Pinsedag  28. maj (søndag) Nej Lukket  

2. Pinsedag 29. maj (mandag)  Nej Som en lørdag  

    

Grundlovsdag 05. juni (mandag) Ja  Åbent  

    

Juleaftensdag 24. december (søndag) Nej Lukket 

1. juledag 25. december (mandag) Nej  Lukket  

2. Juledag  26. december (tirsdag) Nej Som en lørdag  

    

Nytårsaftensdag 31. december (søndag) Nej Lukket  

1. Nytårsdag 2024 1. januar (mandag) Nej Lukket 
 
 

Definitioner  
Ordreafgivelser salgsselskaber: Tidspunkter for, hvornår gartnere kan forvente ordre fra salgsselskaberne 
til levering samme dag eller senere, der skal accepteres inden for 1 time (indtil kl. 15:30, hvorefter 
gartneren har ind til kl. 08:30 den næstkommende arbejdsdag). 
 
Indleveringer salgsselskaber: Hvordan der vil være åbent for indlevering af planter i hallerne hos 
salgsselskaberne. Der kan forekomme undtagelser i de enkelte salgsselskaber, men i så fald vil der tilgå 
info herom direkte fra det enkelte salgsselskab. 
 
Som en lørdag/almindelig lørdag: Indlevering til salgsselskaberne i tidsrummet for lørdagsindleveringer 
angivet af det respektive salgsselskab. 
 
Planen for Helligdagsindleveringer er koordineret af Flora Danias bestyrelse. Formålet er at tilgodese 
optimal levering af planter fra danske gartnerier til kunderne i hele Europa (inklusiv de danske 
dagligvarekæder).  
 
Evt. spørgsmål til planen kan rettes til Flora Danias sekretariat på tlf.:  6317 3450  
 
Med venlig hilsen  
 
Flora Dania  


