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Medlemmer i Dansk Gartneri

• Hele spændet fra den lille, familieejede 
bedrift til PKM

• Afsætningsselskaber for blomster, 
planteskolekulturer, frugt og grønt

• Interessemedlemmer + leverandører



• Erhvervspolitisk interessevaretagelse
• Kommunikation
• Fagligt arbejde/rådgivning
• Branchestrategisk arbejde
• Statistik og dokumentation
• Forum for samarbejde, 

netværk og videndeling

Typiske opgaver for en 
brancheorganisation



• Dansk Gartneri under Fødevareministeriet
– Med mange vigtige relationer til f.eks. Klima- og 

Energiministeriet, Miljøministeriet, Økonomi- og 
Erhvervsministeriet, Undervisningsministeriet og 
Videnskabsministeriet

• Fødevareministeriet kontra Miljøministeriet 
(suboptimering)

• Fødevareministeriet på længere sigt? 
– Afdeling i Økonomi- og Erhvervsministeriet?

• Fastholde og udvikle sin betydning ved hjælp af 
værdikæden (fastholde kritisk masse)

Ressortovervejelser



Fordelingen af produktionsværdi

Voksende marked, men stagnation i den danske produktion



Hovedudfordringen for
gartnerisektoren

• 0,9 % af Danmarks energiforbrug
• 0,6 % af Danmarks arbejdskraft
• 0,3 % af Danmarks BNP



Klimakorrigeret varmeforbrug pr. m 2 væksthusareal, 1996 = 100
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Effektivisering - energi
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Pesticidfund

Pesticidfund i grøntsager, 2009
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Det politiske netværk er 
stadigt voksende



Den Grønne Vækstklynge



Politiske resultater 2010

• Tilskud til ny miljøteknologi (15 mio. kr.)

• Fortsat tilbageføring af en del af 
pesticidafgifterne (7 mio. kr.)

• Tilskud ved salg af energibesparelser 
(15-20 mio. kr.)

• Energiafgifter på et rimeligt niveau (100 
mio. kr.)

• Innovations- og GUDP-tilskud (10 mio. 
kr.)

• Adgang til Vækstkaution



Fremtiden

• Forventer fortsat strukturudvikling 
med færre, større virksomheder

• Forenkling og internationalisering af 
organisationssystemet 

• Fastholde og om muligt øge indflydelsen

• Reducere ressourceforbruget 
– i systemet og hos producenterne

• Mere samarbejde og videndeling 
internt i branchen og i værdikæden 



Bud på udfordringer:

* Afsætningsstruktur
– Manglende indsigt i efterspørgslen og udviklingen af nye markeder
– Mere fokus på kommunikation fra brancheforeningerne

* Hvor træffer vi i fremtiden medlemmerne?
– Manglende indsigt i fremtidens afsætningskanaler

• Detailkæder, internet m.v. 
– Ringe udvikling af Key Selling Points over for slutforbrugeren

• Natur, miljø m.v. 

• Handelsdokumenter
– Mere fokus på handelsbetingelser
– Arbejde for kvalitetsstandarder og mere gennemsigtighed for producenter og 

kunder

• Produktion
– Manglende overblik over udbuddet - destabiliserer pris- og produktionsstruktur
– Mere fokus på certificeringer og dokumentation


