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En alsidig branche
Gartnerierhvervet i Danmark omfat-
ter mange forskellige produktionsfor-
mer og produkter. Fra frø, småtræer 
og prydplanter til jordbær, champig-
non og rødbeder. 

Vi fremstiller de produkter, der er 
med til at løse udfordringerne på 
fødevareområdet og i forhold til det 
grønne miljø, som vi skal trives i. 
Klimaændringerne betyder, at vi skal 
spise mere frugt og grønt, hvilket 
også er godt for helbredet. Der skal 
plantes meget mere skov, og grønne 
miljøer ude såvel som inde er afgø-
rende for vores trivsel og sundhed.

Samfundet har brug for vores pro-
dukter, og gartnerierhvervet er derfor 
en spændende branche med mange 
gode fremtidsperspektiver. 

Formanden 
har ordet 

Jørgen K. Andersen,
formand for Dansk Gartneri

Fremtiden bliver grønnere

Fossilfri energiforsyning
Det danske gartnerierhverv er en del 
af de grønne løsninger, og produkti-
onsmetoder og ressourceforbrug skal 
fortsat udvikles i en mere bæredygtig 
retning.

Siden referenceåret 1990 har gart-
neribranchen reduceret sin CO2-
udledning markant. En stor del af 
energiforbruget går til opvarmning og 
vækstlys, og erhvervet er afhængig 
af den generelle grønne omstilling af 
el- og fjernvarmeproduktionen. Dertil 
kommer behovet for at omstille de 

resterende energikilder i erhvervet, 
der bygger på fossile brændstoffer.

Vi kender ikke løsningerne på for-
hånd, men vi tror på, at den danske 
gartnerisektor kan nå målet om 70 
procent reduktion af CO2-udlednin-
gen inden 2030.

Spændende udfordringer
Også udviklingen inden for brug af 
biologisk bekæmpelse og alterna-
tive midler skal fortsættes. Mange 
produktioner sker nu med et stærkt 
reduceret pesticidforbrug eller under 

en økologigodkendelse. I den kom-
mende tid skal gartnerierhvervet også 
udbygge den forsvarlige anvendelse 
af traditionelle pesticider.

Gartnerierhvervet i Danmark kan 
bidrage til at løse de aktuelle og 
kommende udfordringer i forhold 
til klima og bæredygtighed og har 
et godt udgangspunkt og de rigtige 
forudsætninger for at leve op til den 
grønne omstilling og bidrage med de 
produkter, som vil blive efterspurgt i 
fremtiden. 
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Ifølge Danmarks Statistik er energifor-
bruget i væksthusgartnerierne blevet 
knap halveret fra 2002 til 2017. Da 
væksthusarealet i samme periode kun 
er faldet med 23 procent, er der derfor 
tale om en forbedring af energieffekti-
viteten på hele 27 procent.
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Vi tror på, at den 
danske gartnerisektor 
kan nå målet om 70 
procent reduktion 
af CO2-udledningen 
inden 2030.

FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling

Læs mere på side 11

Et erhverv i forandring
Historisk set
Diversiteten i den danske gart-
nerisektor går langt tilbage. Hvor 
der før var tusindvis af mindre 
producenter og en høj grad af 
selvforsyning, går udviklingen nu 
mod få større og specialiserede 
virksomheder i en åben øko-
nomi inden for EU. Det presser 
konkurrenceevnen i arbejdstun-
ge produktioner. Omvendt har 
produktioner med specialiseret 
viden og kompetencer øget deres 
produktivitet og eksport.

Brug af forædling, avanceret tek-
nologi og automatisering i form 
af blandt andet robotter er forsat 
utroligt vigtig for den danske 
gartneriproduktion. Vi skal være 
blandt de bedste til at udnytte 
disse muligheder for at bevare 
konkurrenceevnen. Også viden og 
dygtige medarbejdere er her en 
afgørende faktor.

Forbrugertrends
Tidligere handlede det kun om 
den billigst mulige produktion 
af bulkvarer. I dag efterspørger 
forbrugerne også kvalitetspro-
dukter, der smager af noget, har 
en lokal historie og er produceret 
forsvarligt, bæredygtigt og med 
fokus på fødevaresikkerhed. Her 
har den økologiske såvel som den 
konventionelle gartneriproduktion 
i Danmark i høj grad noget at 
byde på.     

Over tid har vi derfor set nogle 
produktionsgrene gå op og andre 
ned. Nogle produktioner såsom 
snitblomster er endda gledet helt 
ud. Forventningen er, at denne 
udvikling vil forsætte alt efter for-
brugernes og samfundets behov. 

10.000
Dansk Gartneri anslår, at 10.000 personer er beskæftiget i erhvervet, 
heraf 3.000 personer i væksthusgartnerierne og 3.000 personer i 
følgeindustrien. Dertil kommer 4.000 personer i frilandsproduktionen 
med følgeindustri.  

Vidste du...

Indhold

PERSONER

Vores bidrag 
Gartnerierhvervet leverer hver dag 
produkter, der i høj grad bidrager til 
bæredygtighed, og vidensniveauet og 
produktudviklingen inden for genetik 
og teknologi er ganske høj. Gartneri- 
branchen bidrager således allere-

de primært til otte ud af FN’s 17 
verdensmål for bæredygtig udvikling. 
På sigt kan branchen øge sit bidrag 
til den grønne omstilling ved blandt 
andet at have en ansvarlig brug af 
plastik, pesticider og næringsstoffer 
samt anvende fossilfrie energikilder.
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Blomster i alverdens farver
til det meste af verden

Store stabler af potter
Der er godt 100 potteplanteprodu-
center i Danmark. De producerer 
potteplanter på friland og i væksthus 
til professionelt salg – i alt cirka 600 
mio. planter om året. I 2019 blev en 
tredjedel heraf afsat i højsæsonen for 
udplantningsplanter i april og maj.

Den danske produktion af potteplan-
ter afsættes primært til eksport. De 
største eksportmarkeder er Sverige 
og Tyskland, som udgør henholdsvis 
25 procent og 23 procent af den 
samlede eksport. Hjemmemarkedet 
aftager en ikke ubetydelig del af den 
danske potteplanteproduktion – i 
2019 næsten 30 procent.

En branche med udfordringer
De danske potteplantegartnere 
producerer efter den gældende 
lovgivning. Stadig stigende kundekrav 
inden for miljø samt arbejdsmiljø-
certificeringer betyder dog store 
administrative byrder, som vanskeligt 
lader sig finansiere. Kunderne rundt 
om i Europa accepterer sjældent en 
højere pris for den ekstra ydelse.

Forædling og licens
Forædling har historisk set været 
en meget værdifuld disciplin for 
potteplantegartnerierne i Danmark, 
og gartnerierne har også opnået stor 
succes på eksportmarkeder både i og 
uden for Europa. Forædling og udvik-

ling af nye sorter forventes fremover 
at blive stadig mere vigtig for de dan-
ske producenter, fordi vi har stærke 
kompetencer inden for forskning og 
udvikling af nye produkter. 

Forædling og licens er et vigtigt 
forretningsområde for en række 
danske gartnerier, da nye sorter kan 
nyhedsbeskyttes og/eller patenteres. 
Dermed har forædleren ret til i en 
årrække at opkræve en licens, når 
andre gartnerier producerer dennes 
beskyttede sorter. Væksthusarealet med blomster og 

planter er på 2,4 mio. kvadratmeter. 
74 procent heraf er placeret på Fyn og 
bliver for en stor dels vedkommende 
varmeforsynet af Fynsværket. 

74 %

Prydplanter

Vidste du...

SVERIGE

515 MIO. KR. TYSKLAND

460 MIO. KR.

HOLLAND

249 MIO. KR.
NORGE

248 MIO. KR.

STORBRITANNIEN

117 MIO. KR.

I 2018 eksporterede Danmark blom-
ster og planter for 2 mia. kr. 
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De fem største eksportmarkeder
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Mere grønt

Det starter i planteskolen
Grønne byer skaber livskvalitet for 
borgerne. Disse byer er kendetegnet 
ved en stor andel af parker og alleer 
med levende træer, buske og blom-
ster, som også gavner biodiversiteten.

Grønne arealer er med til at dække 
borgernes rekreative behov samt 
danne ramme om aktiviteter inden 
for bevægelse, motion, tryghed og 
samvær. I fremtiden vil grønne arealer 
også kunne modvirke udfordringer 
såsom oversvømmelser, forurening 
og temperaturstigninger.

Af hensyn til borgerne og klimafor-
andringer skal der udlægges parker 
og naturområder, når byen ekspan-
derer, eller når reservearealer som 
for eksempel gamle havnearealer 
eller industriarealer skal plantes til og 
tages i anvendelse.

Mere skov er svaret
Træer kan binde kulstof, og træ er en 
reproducerbar ressource. Mere skov 
er derfor svaret på mange af tidens 
største udfordringer med global 
opvarmning og binding af CO2. 

Folketinget har da også besluttet, at 
det danske skovareal skal fordobles 
inden for 80-100 år. I dag er godt 14 
procent dækket med skov.

Bynære skove har en særlig kvalitet, 
fordi de ofte kan benyttes af bor-
gerne som rekreative områder og 
samtidig beskytte grundvandet mod 
forurening. Dertil kommer, at skovene 
kan binde kulstof i vedmassen og øge 
biodiversiteten. Mange af de mest 
truede dyr og planter har skoven som 
levested.

Hvert år eksporterer Danmark cirka 
10 mio. juletræer til en værdi af knap 
1 mia. kr.

Det er i særlig grad 
børnene og de ældre, 
der har glæde af 
byens grønne ånde-
huller i dagligdagen.

Vidste du...

Planteskoler

Der findes omkring 100 danske plan-
teskoler, som hvert år producerer 
mere end 130 mio. planter til haver, 
parker, kirkegårde, læhegn, skove, ju-
letræer m.v. Planter, som er egnet til 
de særlige danske vækstbetingelser.

Vidste du...
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Til glæde 
og gavn 

80 procent eksporteres
Eksporten af potteplanter fra Danmark 
sker primært igennem 15 salgsselska-
ber, der har specialiseret sig i bestemte 
markeder eller kundesegmenter, for 
eksempel grossister, havecenterkæder 
og dagligvarekæder. Udviklingen i 
afsætningskanalerne og i sidste ende 
strategiske valg blandt kunder rundt 
om i Europa har dog medført, at sær-
ligt kæderne aftager stadig flere varer 
direkte fra producenterne. 

Omsætningen af potteplanter i Dan-
mark har været svingende de senere år, 
hvor vi har været ramt af enten meget 
varme eller meget våde forår og somre. 
I 2019 satte varmebølgen i Europa stort 
set efterspørgslen i stå umiddelbart 
efter højsæsonen. Det påvirkede i høj 
grad producenterne af sæsonkulturer, 
mens størstedelen af producenterne af 
helårskulturer fik et fornuftigt år.

Planter og blomster

Potteplanteproducenterne i Danmark 
har udviklet et unikt digitalt salgssystem 
kaldet DANPOT, hvor producenterne kan 
udbyde deres produkter, og indkøbere 
kan afgive ordrer, som producenterne 
hurtigt kan acceptere, samtidig med at 
papirarbejdet laves.

Vidste du...

Værdien af planteskolernes produk-
tion er på godt 550 mio. kr. om året.

Vidste du...

Grønne byer
Grønne byer med parker og alleer skaber livskvalitet for borgerne. 
Med urbaniseringen er der kommet pres på de grønne byrum, 
som ofte må vige pladsen til fordel for infrastruktur. Derfor er det 
vigtigt, at politikerne udlægger nye grønne arealer, når for eksempel 
fabriksgrunde eller havneområder inddrages til bebyggelse.

Havens ro
Haven passer fint sammen med en sund livsstil, og interessen for ha-
ver er heldigvis stigende. Mange har et stort ønske om at råde over 
et aktivt uderum, som er egnet til både leg og sport, og som bringer 
naturen helt tæt på. 

Skovenes mange formål
Skove kan benyttes til rigtig mange formål, for eksempel rekreati-
on, træproduktion, grundvandsbeskyttelse og kvælstofopsamling. 
Fremover vil skovenes evne til at opmagasinere kulstof få 
en fremtrædende rolle i klimadebatten. Det vil stille 
nye krav til de danske planteskoler, der fortsat skal 
kunne levere det bedst egnede plantemateriale til 
vores vækstbetingelser.

Bæredygtig produktion
Forbrugernes agenda om bæredygtig 
produktion har også ramt prydplan-
terne. Særligt emballagen er i fokus, 
og plastik fylder meget i debatten. 
Leverandører til gartneribranchen 
har forsøgt at byde ind med kom-
posterbare produkter, men deres 
CO2-fodaftryk er dog væsentligt 
højere end plastikkens. Udfordringen 
er derfor at indsamle langt mere 
plastik til genbrug og genanvendelse. 
Desværre er der ingen løsninger på 

tværs af landegrænser, og der arbej-
des med mange forskellige systemer, 
som gør det svært at ensrette. 
Processen er dog for alvor kommet i 
gang i 2019.

Blomster og planter oplever dog 
også fremgang, da deres gavnlige 
virkning på både trivsel og indekli-
ma er ved at være alment kendt. 
Potteplanter erstatter måske ikke 
almindelig udluftning eller effektive 
klimaanlæg, men har alligevel en 

evne 
til at optage 
skadelige 
stoffer såsom 
formaldehyd og 
triklorætylen i bygninger. 
Sammenholdt med 
udendørsplanternes 
evne til at optage CO2 
fra luften er planterne 
absolut et positivt bekendtskab 
– såvel inde som ude.

Container Centralen har etableret 
det såkaldte CC System, som er det 
største system i Europa og USA for 
genanvendelse af transportenhe-
der i gartneribranchen. Container 
Centralen er etableret af danske 
blomster- og planteeksportører 
og ejes i dag dels af den danske 
virksomhed GASA GROUP, dels af 
VGB, den hollandske handelsorga-
nisation for engrossalg af blomster 
og planter.

Vidste du...
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Økologi udgør en stigende andel 
af væksthusgrøntsagerne

Smag for danske grøntsager
Væksthusgrøntsagerne agurk og 
tomat bliver ofte lagt i danskernes 
indkøbskurv. I Danmark produceres 
31 hektar tomater og 43 hektar 
agurker, og selvom det kun er et 
meget lille areal, er udnyttelsen stor 
per kvadratmeter. Vi importerer 
agurker og tomater for knap 700 
mio. kr. primært fra Spanien, Italien 
og Holland, mens der kun bliver 
eksporteret agurker og tomater  
for knap 1 mio. kr. Langt de fleste 
væksthusgrøntsager bliver altså  
solgt og spist i Danmark.

Økologi i vækst
Efterspørgslen efter økologiske 
agurker, tomater og krydderurter er 
stærkt stigende. I øjeblikket dyr-
kes cirka 23 procent af arealet med 
væksthusgrøntsager økologisk. 
Fremover skal økologiske væksthus-
grøntsager dyrkes i bundjorden, hvor 
det tidligere kunne gøres i afgræn-
sede bede. Det tager tid at omlægge 
produktionen, så foreløbig bliver der 
importeret en del økologiske vækst-
husgrøntsager.

Biologisk bekæmpelse i fokus
Langt de fleste væksthusgrøntsager 
er i dag GLOBALG.A.P.-certificerede. 

Det betyder, at der i produktionen ta-
ges hensyn til miljøet gennem sikker 
anvendelse af pesticider. De danske 
producenter indfrier derfor nemt 
detailhandlens og forbrugernes høje 
forventninger om få pesticidrester i 
grøntsager.

Branchen har i mange år arbejdet 
med biologisk bekæmpelse – herun-
der anvendelse af nytteinsekter 
– for at optimere produktionen i 
retning af færre pesticidrester. 
Det er de danske væksthusgartnere 
dygtige til.

Selvom væksthusarealet med 
krydderurter kun udgør 12,6 hektar, 
kan produktionen stort set dække 
hjemmemarkedets forbrug.

Vidste du...

Der dyrkes kun væksthusgrøntsager 
på 87,5 hektar, men arealet er godt 
udnyttet og udbyttet højt. Målt i 
tons får man til sammenligning den 
samme mængde spidskål på 800 
hektar dyrket i Danmark.

Vidste du...

Væksthusgrønt

Kort vej fra jord til bord

Bæredygtige frilandsgrøntsager
Danske frilandsgrøntsager dækker 
over et bredt udvalg af alt fra rod-
frugter til bælgplanter. Med hensyn til 
bæredygtighed scorer frilandgrønt-
sagerne højt, da de bidrager positivt 
til biodiversiteten, folkesundheden og 
jordens indhold af organisk materiale.

Højværdiafgrøder
Selvom arealet med frilandsgrønt-
sager er steget 30 procent siden 
årtusindskiftet, udgør det kun 0,4 
procent af det samlede dyrkede areal 
i Danmark på 2,6 mio. hektar. Pro-
duktionsværdien er dog ganske høj, 
nemlig 26 procent af den samlede 
plantesektors produktionsværdi.

De største afgrøder er gulerødder, kål 
og løg, som især dyrkes i Midtjylland 
og på Sjælland.

Pæne driftsresultater
Præferencen for danske grøntsager 
er steget støt de seneste år, og ifølge 
Norstat foretrækker 79 procent af 
forbrugerne nu at købe dansk. Den 
primære årsag er, at de gerne vil 
støtte de danske gartnere.

Stigende fokus på lokale råvarer 
samt vegetarisk kost og kødfrie dage 
har betydet fremgang for de danske 
frilandsgrøntsagsgartnerier i de se-
nere år. Det afspejler sig i driftsresul-
tatet, som ifølge Danmarks Statistik 
er steget med 18 procent fra 2017 til 
2018.

Frilandsgrønt
Frugt og bær

Det danske klima er perfekt 
til frugtavl
Frugt- og bæravl omfatter dyrkning 
af kernefrugt, stenfrugt og bær 
på friland samt bærproduktion i 
tunneller og væksthuse. Frugt og 
bær dyrkes primært i de lunere egne 
langs de danske kyster, især på Fyn 
og Sjælland. Det skyldes, at høsten let 
kan blive ødelagt af nattefrost under 
blomstringen i foråret. Danmark lig-
ger da også på den nordligste grænse 
for dyrkningsområdet i forhold til 
klima og lys. Til gengæld er 
jordboniteten meget velegnet.

Forbrugerne foretrækker 
dansk frugt og grønt
De danske forbrugere 
foretrækker i stigende grad 
dansk frugt og bær. Mens konkurren-
cen fra udlandet i mange år har været 
hård inden for bær til forarbejdning, 
bliver butikkernes udvalg af friske 
danske bær stadig større. Æbler og 
jordbær sælger fortsat bedst.

Frugtplantager bidrager i særlig grad 
til biodiversiteten, fordi der er mange 
insekter, blomster og ukrudtsarter, 
som tilsammen udgør et vigtigt 
økosystem.

Vidste du...

Arealfordeling for væksthusgrønt
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Vidste du...
Det økologiske areal med frilandsgrøntsager er blevet fordoblet siden 
2008 og udgør cirka 32 procent af hele det danske areal med frilands-
grøntsager.

TOMATER

33 %

AGURKER

44 %

KRYDDERURTER

14 %

SALAT

5 %

ANDET GRØNT

3 %
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Det danske flag er et kvalitetsstempel 

Frugt og grønt

Begge kampagner
 kommunikeres primært via 

Facebook og Instagram.

Dansk frugt og grønt indeholder 
færre pesticidrester end tilsvarende 
udenlandske varer. Sådan har det 
været i mange år.

Vidste du...

Dyrkning af champignon hos Tvede-
mose kræver hestepærer fra 1.000 
heste om ugen!

Vidste du...

Arealet med grønkål er blevet for-
doblet de seneste fire år.

Vidste du...

Danske champignon
I Danmark har vi dyrket champignon 
i mange år. Produktionen af danske 
champignon foregår i dag hos kun to 
producenter: Tvedemose på Sydsjæl-
land og St. Restrup i Himmerland. 

Champignon dyrkes i lukkede 
vækstkamre på måtter af primært 
hestepærer og halm. Den korte pro-
duktionstid på 30 dage og de store 

hygiejnekrav bevirker, at danske 
champignonproducenter ikke har 
anvendt pesticider de sidste 10 år. 

Yderligere dyrkes de fleste cham-
pignon i dag økologisk, hvilket har 
været en udfordring af nå frem til, da 
det blandt andet kræver økologiske 
hestepærer – og dem er der ikke 
mange af.

Markedsføring af frugt og grønt
Dansk Gartneri står bag kampagner-
ne Sæson og Køb dansk. 

Sæson-kampagnen har til formål at 
øge forbruget af frisk frugt og grønt 
i sæson. Omdrejningspunktet for 
kampagnen er www.sæson.dk, som 
indeholder opskrifter og inspiration til 
brug af mere frugt og grønt.

Køb dansk-kampagnen arbejder 
målrettet på at øge danskernes 
præference for dansk frugt og grønt. 
Kampagnens film og artikler er til-
gængelige på www.osdergror.dk.

Biologisk bekæmpelse 
for et bedre miljø
Brugen af biologisk bekæmpelse har 
i mange år været udbredt blandt de 
danske frugt- og grøntproducenter. 
Det gælder anvendelse af nytteinsek-
ter, svampe, bakterier og vira. I øje-
blikket arbejder flere med at udsætte 
nyttedyr med droner. Det er godt for 
miljøet og godt for arbejdsmiljøet i 
gartnerierne. 

Anvendelsen af nytteorganismer 
reguleres via retningslinjer 
udarbejdet af The European 
and Mediterranean Plant 
Protection Organization 
(EPPO). Derved kan 
det sikres, at nytte- 
organismen ikke skaber 
problemer for andre 
organismer i miljøet.

Lavt pesticidindhold i dansk frugt og grønt 
Dansk frugt og grønt indeholder kun få pesticidrester. I 
Danmark har gartnere og frugtavlere særlig fokus på miljøet 
og dermed på ikke at bruge for mange pesticider i primær-
produktionen, også af hensyn til frugt- og grøntproducenter-
nes egen økonomi.

I 2018 viste Fødevarestyrelsens stikprøvekontrol, at 
78 procent af de danske grøntsagsprøver var fri for
pesticidrester, mens kun 50 procent af grøntprøverne 
fra EU var fri for pesticidrester. 

Tilsvarende viste stikprøvekontrollen, at 56 procent af 
de danske frugtprøver var uden pesticidrester, mens kun 28 
procent af frugtprøverne fra EU var fri for pesticidrester.

56 % FRI 
FOR PESTICIDRESTER

28 % FRI 
FOR PESTICIDRESTER

Vidste du...
Dansk Gartneri administrerer 
Produktionsafgiftsfonden for 
frugt og gartneriprodukter samt 
Promilleafgiftsfonden for frugtavlen 
og gartneribruget. Begge fonde har til 
formål at styrke frugt- og gartneri-
brugets udviklingsmuligheder og 
konkurrenceevne ved blandt andet 
at finansiere forskning, udvikling, 
markedsføring og rådgivning.

Pesticidrester i frugt og bær

Kilde: Fødevarestyrelsens stikprøvekontrol
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Cannabis er ”big biz”

Den danske forsøgsordning
Et flertal i Folketinget vedtog i 2017 
en forsøgsordning for medicinsk 
cannabis. Ordningen giver læger 
mulighed for at ordinere nye canna-
bisprodukter, som ikke tidligere har 
været lovlige i Danmark.

Samtidig blev der åbnet op for import 
af cannabisprodukter, dels til ordine-
ring, dels til udvikling af medicinske 
cannabisprodukter til godkendelse i 
forsøgsordningen.

Endelig blev det muligt at søge om 
tilladelse til at dyrke medicinsk can-
nabis i Danmark, enten for at teste 
dyrkning og udvikling af medicinsk 
cannabis eller for at arbejde hen mod 
at få godkendt produkter, som kan 
eksporteres eller ordineres i forsøgs-
ordningen.

Forsøgsordningen er planlagt til at 
løbe fra den 1. januar 2018 til den 1. 
januar 2022.    

Godkendelse af et medicinsk  
cannabisprodukt
Mange krav skal opfyldes for at få de 
nødvendige tilladelser frem mod et 
færdigt godkendt produkt:

• Tilladelse til at etablere en produk-
tion af cannabis, herunder tilladel-
se til håndtering af euforiserende 
stoffer.

• Godkendelse efter reglerne om 
god landbrugspraksis (GACP). 

•  Godkendelse efter principperne i 
god fremstillingspraksis for læge-
midler (GMP).

• Godkendelse af det færdige pro-
dukt af Lægemiddelstyrelsen, som 
kan give tilladelse til at levere til 
patienter i forsøgsordningen, hvis 
produktet er tilfredsstillende.

Det forventes, at de første dansk-
producerede produkter kan blive 
godkendt i 2020.       

Et marked i vækst – men  
hvor meget?   
Der er sket og vil fortsat ske meget i 
forhold til anvendelsen af medicinsk 
cannabis. Mange lande i Europa er 
på vej til at åbne op for medicinsk 
cannabis. Der er dog usikkerhed om, 
hvilke indikatorer man skal ordinere 
medicinsk cannabis ud fra.

Til gengæld er der stor investerings-
lyst til at gå ind i produktionen af me-
dicinsk cannabis. Der forventes derfor 
en del turbulens på det europæiske 
marked i de kommende år. 

I 2020 er der givet tilladelser til 39 virk-
somheder, som kan dyrke og håndtere 
cannabis med henblik på at udvikle 
medicinsk cannabis i Danmark. To virk-
somheder er blevet godkendt i forhold 
GACP- og GMP-standarderne.  

Forsøgsordningen 
løber frem til den 
1. januar 2022.

Vidste du...

Det er muligt erhvervsmæssigt at 
dyrke cannabis (industrihamp) på 
friland i Danmark. THC-indholdet, som 
er det euforiserende stof i cannabis-
planten, må højst være 0,2 procent. 
Denne produktion ligger dog uden for 
forsøgsordningen.

Vidste du...

Vores bidrag til FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling

Bæredygtighed hviler på tre ben: 
det miljømæssige, det sociale og 
det økonomiske. 

Visionen om FN’s 17 verdensmål tråd-
te i kraft den 1. januar 2016 og skal 
frem til 2030 fastlægge retningen 
mod en mere bæredygtig udvikling 
for både mennesker og Jorden.

Formålet er blandt andet at afskaffe 
fattigdom og sult, reducere uligheder, 
sikre bedre sundhed og skabe en 
mere bæredygtig økonomisk vækst.

Vores arbejde med bæredygtighed 
Myndigheder, politikere, menings-

dannere og journalister har en klar 
forventning om, at det danske 
gartnerierhverv forholder sig til 
verdensmålene, og at vi som erhverv 
bidrager til mere bæredygtighed i 
samfundet.

Produkter fra danske gartnere er i 
høj grad med til at levere løsninger 
på verdens udfordringer i forhold 
til klima og miljø. Branchen skaber 
arbejdspladser samt en masse know-
how og teknologi, der alt sammen 

bidrager til en bæredygtig udvikling.
Samtidig skal vi selv arbejde hen 
mod en mere bæredygtig produk-
tion.

Det er en historie, som vi gerne vil 
fortælle.

FN’s verdensmål

Sundhed og 
trivsel

Rent vand og 
sanitet

Bæredygtig 
energi

Anstændige jobs
og økonomisk

vækst

Bæredygtige byer 
og lokalsamfund

Ansvarligt forbrug 
og produktion

Livet i havet Livet på land

Her er vores fokusområder

Cannabis
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Gartnerierhvervet arbejder 
på at reducere brugen 
af kemikalier.

Dansk Gartneri samarbejder med 
styrelser og kommuner for at 
begrænse udledningen af pesticider 
og gødningsstoffer, der potentielt 
kan forurene miljøet. Hele branchen 
arbejder med at erstatte konventi-
onelle pesticider med ny teknologi 
eller biologisk bekæmpelse gennem 
deltagelse i EU-projekter, GUDP-pro-
jekter og andet. 

Minimalt 
pesticidforbrug
 

Effektive vandingsstrategier, 
der begrænser vandforbruget

Gartnerierne medvirker til 
bæredygtig anvendelse af 
vandingsvand. 

Selvom vand normalt ikke er en knap ressource i Danmark, 
bidrager de danske gartnerier dog til effektive vandingsstrategier 
ved at genanvende vand fra tage og befæstede arealer til at 
vande afgrøder. Vandingsvand recirkuleres på 90 procent af 
væksthusarealerne. Landbrugsstyrelsens miljøteknologiord-
ning giver god mulighed for at søge tilskud til teknologier, der 
begrænser brugen af råvand i væksthuse.  

 

Kæmpe-balsamin

      

Gartnerierhvervet bidrager til 
den grønne omstilling på 
energiområdet.

Det danske gartnerierhverv har formået at halvere sit energiforbrug 
på 15 år, uden at væksthusarealet er faldet tilsvarende. Dette er sket 
gennem etablering af gardiner, isolering og andre tiltag, som bidrager 
til bedre udnyttelse af energien. Dansk Gartneri er desuden involveret i 
bestræbelserne på at omlægge Fynsværket til vedvarende energikilder. 
Generelt er branchen meget optaget af en grøn omstilling, som ikke går 
ud over konkurrenceevnen.

Grøn omstilling på 
energiområdet
 

Gartnerierne anvender i stigende 
grad højteknologi, som begrænser 
omkostningstunge processer.

Brug af højteknologi gør de danske gartnerier mere effektive og attrakti-
ve for medarbejderne og bidrager til et innovativt udviklingssamarbejde 
mellem virksomheder og leverandører. Konkurrencen fra udlandet er 
hård, når det gælder lønomkostninger og input. Det handler om at 
kunne producere mere med mindre. Derfor deltager Dansk Gartneri i 
projekter, der skal gøre gartnerierne mere moderne og omkostnings-
effektive gennem anvendelse af højteknologi og mere miljøvenlige 
bekæmpelsesmidler.

Moderne teknologi skal 
fremme gartneriernes 
udvikling

Gartnerierhvervet leverer 
hver dag et bredt udvalg af prydplanter, 
buske og træer.

Urbaniseringen betyder, at borgerne mister adgang til grønne miljøer 
i private haver eller offentlige byrum. Planter fra danske gartnerier og 
planteskoler bidrager positivt til udviklingen af grønne omgivelser, der 
fremmer mental sundhed og fysisk udfoldelse. Danske Planteskoler 
deltager desuden i EU-projektet Green City, som understøtter 
udviklingen af grønne byrum for at fremme borgernes mentale 
sundhed og sikre et bedre miljø i byerne. 

Grønne planter øger 
folkesundheden
 

Genanvendelighed og 
bæredygtig udnyttelse 
af naturressourcer

Gartnerierne understøtter 
forebyggelse af madspild, 
herunder produktionsspild. 

Brug af ressourcer, som går til spilde i gartneriproduktionen eller hos 
forbrugerne, skal minimeres. Gartnerierhvervet i Danmark arbejder med 
alternativ anvendelse eller afsætning af slutprodukter, og overskud kan 
i sidste ende bruges til jordforbedring eller bioforgasning. Nogle pro-
ducenter er i gang med at se på deres ressourceeffektivitet i forhold til 
bæredygtighedstankegangen gennem RISE-projekter, som er med til at 
stille skarpt på ressourceeffektivitet og genanvendelighed. Afsætnings-
leddet vil fremover i stigende grad sætte fokus på dette. 

 

Affald, der uundgåeligt genereres 
i gartneriproduktionen, indsamles 
og genanvendes i stigende grad.

Der stilles stadig større krav om produktansvar i forhold til affald og 
input i gartneriproduktionen, så forurening af havene og miljøet omkring 
os begrænses. Gartneribranchen i Danmark arbejder her med genanven-
delighed af plast og mere miljøvenlig emballage. 

Affald skal indsamles 
og genanvendes

De danske væksthusgartnere 
er førende inden for biologisk 
bekæmpelse, som efterhånden har 
erstattet mere end halvdelen af 
pesticidforbruget.

Vidste du...

Gartnerierhvervet understøtter, 
at der ikke sker en udbredelse 
af invasive arter. 

Dansk Gartneri deltager i den lovgivende proces, som skal mindske 
udbredelsen af invasive arter. Historisk set har danske gartnerier og 
planteskoler produceret nogle få arter, som i visse sammenhænge kan 
betragtes som uønskede ikke-hjemmehørende invasive arter. Det er 
målet, at der fortsat skal produceres planter, som understøtter 
biodiversiteten, men som ikke skaber problemer for den øvrige 
flora og fauna. 

Udbredelsen af invasive 
arter skal begrænses

Vidste du...

Energiforbruget i den danske 
væksthusproduktion er faldet 
med omkring 50 procent inden 
for de seneste 15 år.

Op mod 80 procent af gartneriproduktionen i Danmark sker under 
miljøcertificeringssystemer såsom GLOBALG.A.P. og MPS, som forpligter 
virksomhederne til at sortere deres affald med henblik på genanvendelse. 

Vidste du...
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