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Forord 

Det foreliggende Working Paper med tal for perioden 1995-99 er oprindelig udarbejdet som 
input til arbejdet i Kirsten Jensen-udvalget, som i 2001 har analyseret mulighederne for re-
duceret pesticidbrug i gartnerisektoren. Papiret beskriver gartnerierhvervet på sektorniveau 
og opdelt på  delsektorer. Bl.a. med baggrund i talmaterialet har instituttets Afdeling for 
Jordbrugets Driftsøkonomi udarbejdet driftsøkonomiske analyser, som samtidig offentlig-
gøres i form af rapporten Produktionsøkonomiske analyser af mulighederne for en reduce-

ret pesticidanvendelse i danske gartnerier. 

 
I løbet af kort tid vil gartneriregnskabsstatistikken for regnskabsåret 2000 blive offentlig-
gjort. I de tilhørende detaljerede tabeller på hjemmesiden www.sjfi.dk, klik data og stati-

stik, alle gartnerier, Serie D samt den ønskede opdeling af gartnerierne, findes oplysninger 
om omkostninger til pesticider og biologisk bekæmpelse. Udeladelse af de mindste bedrifter 
fra 2000 betyder, at afgrænsningen af bedrifterne også er ændret for de tidligere år for at 
sikre sammenlignelighed. Derfor vil tallene for 1996-99 afvige lidt i forhold til tallene i det-
te Working Paper. Siden udarbejdelsen af talmaterialet har Danmarks Statistik offentliggjort 
tal fra en ny tælling af arealer og produktion samt bedrifter med frilandsgrønsager for år 
2000. 
 
Working Paperet er udarbejdet af fuldmægtig Henrik Bolding Pedersen og fuldmægtig Stef-
fen Møllenberg, mens forskningschef Johannes Christensen, forsker Jens Erik Ørum samt 
undertegnede har medvirket ved redigeringen. 
 
 
Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut, Statistisk Afdeling, november 2001. 
 
 
                                                                                                               Vøgg Løwe Nielsen 
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Sammendrag 

Working Paperet viser, at gartnerierhvervet i de fem hoveddriftsformer potteplanter, vækst-
husgrønsager, frilandsgrønsager, frugt og bær og planteskoler tilsammen har en produkt-
værdi på godt 4 mia. kr. årligt, hvilket svarer til ca. 1/5 af den samlede vegetabilske produk-
tion i Danmark. 
 
Pesticidomkostningerne ved denne produktion er beregnet til 63 mio. kr. mod et samlet for-
brug i jordbruget på knap 1,2 mia. kr. Herudover benytter især væksthusgartnerierne biolo-
gisk bekæmpelse. De samlede omkostninger hertil er beregnet til 13 mio. kr. årligt. Af pe-
sticidomkostningerne udgjorde afgifter ca. en fjerdedel i 1999. 
 
Til trods for at priserne på pesticider generelt er steget ca. 30 pct. fra 1995 til 1999 har om-
kostningerne til pesticider i gartnerierne udvist en faldende tendens i denne periode, mens 
omkostningerne til biologisk bekæmpelse har været stigende. For væksthusgrønsager er 
omkostningerne til biologisk bekæmpelse større end omkostningerne til pesticider. 
 
Både absolut og set i forhold til produktværdien er der størst omkostninger til pesticider i 
produktionen af frugt og bær. Således udgør frugt og bær kun 5 pct. af den samlede pro-
duktværdi, men 36 pct. af omkostningerne til pesticider. Potteplanter udgør 59 pct. af pro-
duktværdien og 33 pct. af pesticidomkostningerne. 
 

Antallet af fuldtidsbeskæftigede ved den primære gartneriproduktion er beregnet til knap 
10.000 på fuld tid. Heraf ca. halvdelen beskæftiget med potteplanter. 
 
Pesticidomkostningerne i væksthusgartnerierne er små sammenlignet med produktionsvær-
dien, idet de for væksthusgrønsager udgør 4 promille og for potteplanter 8 promille. Pesti-
ciderne formodes alligevel at have stor betydning for produktionsresultatet. 
  
Målt i kroner pr. hektar er omkostningerne til pesticider størst i frugt- og bærproduktionen 
fulgt af planteskole og grønsager. I løbet af en femårsperiode er omkostningerne pr. ha ste-
get svagt, men jf. prisstigningen på pesticider må forbruget være faldet mængdemæssigt. 
 
Væksthusgartnerierne er stærkt specialiserede, mens frilandsgartnerierne ofte har adskillige 
afgrøder, bl.a. af hensyn til sædskiftet. 
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Der har været en kraftig strukturudvikling i væksthussektoren i de senere år, mens det er 
gået noget langsommere blandt frilandsgartnerier. Især i væksthussektoren er gældsprocen-
ten faldet i 1990’erne, men fra et meget højt niveau. Væksthusgartnerierne er oftest hoved-
indtægtskilden for brugerfamilien, mens det i frilandsgartnerierne er mest almindeligt, at 
der er andre indtægtskilder ved siden af gartneriet, herunder især lønindtægt. 
 
 

Formål 

Formålet med det foretagne arbejde er at levere nogle økonomiske analyser til brug for det 
videre arbejde i Kirsten Jensen udvalget. Analyserne beskriver de seneste års udvikling i 
gartneriets produktion, økonomi, bedriftsstruktur og beskæftigelse dels samlet, dels inden 
for delsektorerne potteplanter (i væksthus), væksthusgrønsager, frilandsgrønsager, frugt og 
bær, og planteskoler. For forskellige typer af gartnerier (kulturer) og størrelser analyseres 
omkostningsstrukturen med særligt henblik på at kortlægge omkostninger til pesticider og 
biologisk bekæmpelse.   
 
 

Indledende bemærkninger 

Som grundlag for dette notat er især brugt regnskabsstatistikkerne for gartneri fra Statens 
Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut (SJFI) og de definitioner, der ligger til grund for 
disse. Blandt disse definitioner skal særligt fremhæves, at kartofler og ærter, herunder ærter 
til dybfrost, regnes som landbrugsafgrøder og derfor formodes behandlet i Bicheludvalgets 
arbejde vedrørende landbrug. Samtidig det specielle forhold, at jordbær her (i følge fælles-
europæiske klassifikationer) henregnes under frilandsgrønsager og ikke som oftest forventet 
under frugt og bær. 
 
Til belysning af pesticidanvendelsen i gartnerierhvervet er valgt at fokusere på de fem ho-
veddriftsformer, der er i erhvervet. Herudover findes der produktion af snitblomster, der 
gennem de seneste år har været stærkt på retur, produktion af champignon på ca. 15 virk-
somheder med en samlet produktionsværdi på ca. 100 mio. kr., samt en mindre produktion 
af blomster og blomsterløg på friland. Produktionen af champignon anvender generelt ikke 
mange pesticider, mens betydningen af snitblomster og blomster på friland er meget lille. 
 
Regnskabsstatistikken for gartneri indeholder detaljerede oplysninger om driftsomkostnin-
gernes fordeling. Til analyserne er brugt den skemapost, der er benævnt kemikalier. Denne 
betragtes som stort set identisk med pesticider, hvorfor betegnelsen pesticider er anvendt i 
det følgende.  
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Der må imidlertid tages et forbehold for, at regnskaberne fra revisorens side ikke altid er li-
ge specificerede, og at fx pesticidomkostninger kan være bogført sammen med andre plan-
teavlsomkostninger. Det er også muligt, at en del pesticider bogføres under maskinstations-
udgifter, men modsat kan pesticider, der anvendes i udført maskinstationsarbejde af gartne-
riet bogføres som pesticider på den enkelte bedrift. 
 
Samlet vil det betyde, at der er en formodning om, at statistikkens tal for pesticidomkost-
ninger og omkostninger til biologisk bekæmpelse kan undervurdere de faktiske omkostnin-
ger i et vist (begrænset) omfang. 
 
 

1. Anvendelsen af gartneriarealet 

Gartneriarealet er i forhold til det samlede dyrkede areal meget beskedent. Baseret på total-
tællingen fra Danmarks Statistik udgør gartneri 17.206 ha - eller ca. 65 promille af det dyr-
kede areal på 2.644.048 ha. Anvendelsen af gartneriarealet er vist i tabel 1.1. Som tidligere 
nævnt medtages arealet med ærter til dybfrost ikke. Dette areal udgjorde 4.172 ha i 1999. 
For frilandsgrønsager og frugt og bær er tillige vist fordelingen på de vigtigste afgrøder. 
 
TABEL 1.1. Gartneriarealets anvendelse 
  
 Hektar 
  
Væksthusareal 548 
heraf grønsager 131 
heraf potteplanter 389 
  
Frilandsgrønsager 7.140 
heraf kål *) 1.651 
heraf gulerødder *) 1.719 
heraf løg *) 1.512 
heraf salat *) 277 
heraf porrer *) 413 
heraf jordbær 983 
  
Frugt og bær 6.521 
heraf æbler 1.660 
heraf pærer 555 
heraf surkirsebær 2.490 
heraf sødkirsebær 101 
heraf solbær 1.280 
  
Planteskole 2.997 
  
I alt, gartneri 17.206 
 
Kilde: Danmarks Statistiks landbrugs- og gartneritælling 1999 (totaltælling). For de med *) markerede afgrø-

der den seneste tælling af frilands grønsager i 1996/97. 
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2. Gartneriets samlede produktværdi og pesticidanvendelse 

Udfra regnskabsstatistikkens enhedsoplysninger om bruttoudbytte og omkostninger samt 
oplysninger fra Danmarks Statistik om de totale arealer med gartneriafgrøder er der dannet 
sektorregnskaber for perioden 1995-99, hvor 1999 er det seneste år, der haves statistik for. 
Dermed dækkes produktionen uanset om den er på gartneri- eller landbrugsbedrifter.  
 
I det følgende er gartnerisektoren beskrevet ud fra gennemsnitlige tal for denne periode og 
udviklingen i samme periode. 

 
 
2.1. Produktværdi 

Produktværdien af gartneriprodukter fra de fem driftsformer er som gennemsnit af 1995-99 
godt 4 mia. kr., hvilket er ca. 1/5 af den samlede vegetabilske produktværdi i landbrug og 
gartneri tilsammen på godt 20 mia. kr. Tallene for gartneriets sektorregnskab findes i sum-
marisk form i tabel 2.1, mens et mere detaljeret sektorregnskab findes som bilagstabel 1. 
 
TABEL 2.1. Sektorregnskab for gartneri 
  
Mio. kr. Gennemsnit 1995-99 
   
Produktværdi  4.026 
Generelle tilskud  60 
   
PRODUKTVÆRDI inkl. tilskud  4.086 
Variable planteavlsomkostninger 867 
   
Pesticider  63 
Biologisk bekæmpelse  13 
   
Salgsomkostninger  183 
Andre omkostninger  390 
Energi  375 
Afskrivninger  340 
Ejendomsskat  8 
Afgifter  27 
Lønnet arbejdskraft  1.188 
   
NETTORESTINDKOMST   688 
 
Note: Sektorregnskabet dækker den samlede produktion af grønsager, potteplanter, frugt og bær og plante-

skoleprodukter, men ikke snitblomster, champignon og blomster på friland. 
 
Kilde: Beregninger på SJFI’s statistikker og Danmarks Statistiks landbrugs- og gartneritælling. 
 
 
Pesticidomkostningerne er beregnet til 63 mio. kr. Dette kan sammenlignes med, at de sam-
lede pesticidomkostninger i jordbruget, jf. Danmarks Statistiks bruttofaktorindkomstopgø-
relse, som gennemsnit af årene 1995-99 er på 1.178 mio. kr. 
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Herudover er de samlede omkostninger til biologisk bekæmpelse i gartneriet, der navnlig 
finder sted i væksthusgartnerierne, beregnet til 13 mio. kr. Den biologiske bekæmpelse be-
står navnlig af nyttedyr og svampe, der sættes ind mod skadedyr i væksthuskulturer, men 
også bier til bestøvning. Anvendelse forudsætter oftest ingen brug af herbicider og fungici-
der, da disse også kan udrydde nyttedyrene. 
 
I figur 2.1 er produktionsværdien fordelt på sektorer. Potteplanteproduktionen er domine-
rende med ca. 60 pct. af værdien. 
 

 
2.2. Gartneriets samlede omkostninger til pesticider 

I figur 2.2 er gartneriets pesticidanvendelse fordelt på sektorer og figuren kan ses i sam-
menhæng med figur 2.1. Den største del af omkostningerne til pesticider er i den produkt-
værdimæssigt mindste delsektor, nemlig frugt og bær. Det er bemærkelsesværdigt, at i for-
hold til produktværdien har væksthussektoren kun en lille del af de samlede pesticidom-
kostninger. 
 
FIGUR 2.1. Gartneriets produktionsværdi           FIGUR 2.2. Gartneriets pesticidforbrug,  
                    fordelt på sektorer                                                  fordelt på sektorer 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Kilde: Jf. tabel 2.1. Kilde: Jf. tabel 2.1. 

 
 
Set i forhold til den samlede produktværdi udgør udgiften til pesticider under 1 pct. i gartne-
rier med potteplanter og væksthusgrønsager, godt 1 pct. i planteskoler, godt 2 pct. i fri-
landsgrønsager og ca. 11 pct. i frugt og bær.  
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Prisudviklingen på pesticider er vist i figur 2.3. Fra 1995 til 1999 er priserne i gennemsnit 
steget med 29 pct., hvilket især skyldes højere afgifter. Pesticidafgiften blev indført pr. 1/1 
1996 og forhøjet i 1999. På grundlag af oplysninger fra Dansk Planteværn skønnes pesticid-
afgifter at have udgjort ca. 25 pct. af pesticidomkostningerne i 1999. 
 
FIGUR 2.3. Prisudvikling på pesticider  
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Kilde: Serie C, Jordbrugets prisforhold 1999, SJFI. 
 
 
2.3. Biologisk bekæmpelse 

Udviklingen i gartneriets samlede pesticidforbrug er vist i figur 2.4. Forbruget er i kroner 
faldet fra 71 mio. kr. i 1995 til 59 mio. kr. i 1999. Samtidig er forbruget af biologisk be-
kæmpelse steget fra 8 til 16 mio. kr., mens produktværdien har været stigende. Udviklingen 
i pesticidforbruget er bemærkelsesværdig, når den samtidige prisstigning tages i betragtning 
og indikerer en større mængdemæssig reduktion. En del af denne er dog opnået ved falden-
de betydning af de mest pesticidforbrugende sektorer i gartnerierhvervet. 

 
Anvendelsen af biologisk bekæmpelse er stigende. Det skal igen nævnes, at regnskabspo-
sten også indeholder biologiske hjælpemidler, hvilket for væksthusgrønsager navnlig er 
humlebier til bestøvning. Dette anvendes i alle gartnerier med tomater. 
 
For væksthusgrønsager er udgiften til biologisk bekæmpelse 1,5 gange udgiften til pestici-
der, mens posten for potteplanter er ca. 1/3 af udgiften til pesticider. 
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FIGUR 2.4. Udvikling i pesticidforbrug og produktværdi 
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Kilde: Jf. tabel 2.1. 

 
 
For nuværende har anvendelsen af biologisk bekæmpelse kun praktisk betydning for kultu-
rer i væksthus, hvor alle faktorer i princippet kan kontrolleres, mens den ingen praktisk be-
tydning har for frilandsafgrøder. 
 
 

3. Beskæftigelsen i gartnerisektoren 

Ud fra sektorregnskabet beregnes også, hvor mange der er beskæftiget med gartneriproduk-
tion på fuld tid. Resultatet er vist i tabel 3.1. 
 
TABEL 3.1. Antal fuldtidsbeskæftigede i gartneriets primærproduktion, gns. 1995-99 
  
Sektor Antal fuldtidsbeskæftigede 
  
Potteplanter 4.800 
Væksthusgrønsager 950 
Frilandsgrønsager 1.525 
Frugt og bær 675 
Planteskoler 1.650 
I alt 9.600 
 
Note: En fuldtidsbeskæftiget svarer til 1.665 timer. 
 
Kilde: Jf. tabel 2.1. 
 
 
Beskæftigelsen er fordelt med ca. 1/3 på brugerfamilier og 2/3 på lønnet ansat arbejdskraft. 
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4. Eksport og import af gartneriprodukter 

Hovedparten af potteplanteproduktionen er eksportorienteret. Ca. 3/4 går til eksport. Der 
eksporteres planteskoleprodukter i mindre målestok, mens den øvrige gartneriproduktion er 
rettet mod hjemmemarkedet. 
 
På baggrund af tidligere undersøgelser kan selvforsyningsgraden for væksthusgrønsagerne 
skønnes til ca. 50 pct. (for tomater og agurker dog 100 pct. i sommerperioden), og ligeledes 
50 pct. for frugt og bær. For frilandsgrønsager skønnes selvforsyningsgraden at være lidt 
højere. 
 
 

5. Produktionsøkonomi m.v. for driftsformer 

5.1. Strukturudviklingen 

Mens det samlede væksthusareal har været ret uændret i en længere årrække, er der imidler-
tid sket en kraftig strukturudvikling i væksthussektoren mod færre, men større gartnerier. 
Således er antallet af potteplantegartnerier faldet med ca. 10 pct. fra 1995 til 1999 samtidig 
med at arealet pr. gartneri steg med ca. 25 pct. (tabel 5.1). For væksthusgrønsager var faldet 
i antal gartnerier og stigning i areal pr. gartneri af nogenlunde samme størrelsesorden som 
for potteplantegartnerierne (tabel 5.2). 
 
I frilandssektoren har strukturudviklingen været beskeden. Der er sket et fald i antal gartne-
rier specialiseret i hhv. grønsager (tabel 5.3), frugt og bær (tabel 5.4) samt planteskole (tabel 
5.5),  som ikke er blevet modsvaret af en stigning i areal pr. virksomhed. Dette er sket i takt 
med, at det samlede areal med gartneriafgrøder er faldet. Faldet i areal må således være sket 
ved frafald af såvel store som små virksomheder. 
 
 

5.2. Væksthusgartnerierne 

Det samlede bruttoudbytte pr. gartneri i potteplante- og væksthusgrønsagssektorerne var i 
1999, som det fremgår af tabel 5.1 og 5.2, på henholdsvis 4,6 og 3,6 millioner kr., hvilket er 
langt mere end i frilandssektorerne. Gartnerierne er stærkt specialiserede, idet næsten hele 
planteproduktionen stammer fra hovedproduktionsgrenen. Det stigende udbytte fra andre 
kilder i de senere år skyldes først og fremmest salg af elektricitet fra kraftvarmeanlæg i 
gartneriet. 
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TABEL 5.1. Regnskabsstatistik for gartnerier med potteplanter 
       
  1995 1996 1997 1998 1999 
       
Antal gartnerier  614 616 610 580 552 
Stikprøve  86 94 102 104 112 
   
  -------------------------- Pr. gartneri -------------------------- 
       
Væksthusareal, m2  5.213 5.728 5.944 6.237 6.650 
Frilandsareal, ha  1,0 1,4 1,4 1,7 1,3 
Brugeralder, år  52 53 51 51 52 
Arbejdsindsats, timer  11.306 11.815 12.575 12.648 13.249 
Heraf lønnet arbejdskraft  8.838 9.386 10.054 9.918 10.745 
Energiforbrug, giga-joule  - - 14.691 16.002 14.779 
   
  --------------------- 1.000 kr. pr. gartneri -------------------- 
       
Bruttoudbytte, potteplanter  3.061 3.571 3.855 3.810 4.156 
Bruttoudbytte i øvrigt  210 268 398 451 476 
Pesticider  31 29 31 34 35 
Biologisk bekæmpelse  4 7 14 18 19 
Energi inkl. afgifter  325 426 493 497 528 
Varer og tjenester i øvrigt  1.244 1.423 1.586 1.601 1.677 
Afskrivninger  272 319 354 391 426 
Lønudgift  852 973 1.080 1.075 1.279 
       
Driftsoverskud  543 662 695 645 668 
Anden indkomst  154 155 161 155 171 
Renteudgifter, netto  286 305 295 308 309 
       
Løbende indkomst  411 512 561 492 530 
Personlige skatter m.v.  100 104 144 167 192 
Privatforbrug  215 235 243 240 250 
       
Løbende opsparing  96 173 174 85 88 

 
 
Blandt gartnerier med væksthusgrønsager er langt de fleste specialiseret i enten tomater, 
agurker eller salat. Blandt potteplantegartnerierne er det ikke ud fra regnskabsstatistikken 
muligt at se, hvorvidt der specialiseres i én enkelt potteplantekultur, eller om der er flere ar-
ter af potteplanter i hvert gartneri, men det skønnes, at der på de fleste gartnerier kun er få 
kulturer. 
 
For væksthusgartnerierne gælder, at gartneriet oftest giver fuld beskæftigelse til brugeren, 
mens ægtefællen er med på deltid. Gartneriet er derfor hovedindtægtskilden for brugerfami-
lien samtidig med, at der, bortset fra i de mindste gartnerier, er beskæftiget et antal lønnede 
medarbejdere. 
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TABEL 5.2. Regnskabsstatistik for gartnerier med væksthusgrønsager 
        
   1995 1996 1997 1998 1999 
        
Antal gartnerier   144 147 165 133 135 
Stikprøve   20 20 21 27 26 
    
   -------------------------- Pr. gartneri -------------------------- 
       
Væksthusareal, m2  7.238 7.682 7.205 8.054 8.792 
Frilandsareal, ha  2,6 1,4 2,0 2,0 1,6 
Brugeralder, år   52 56 57 54 52 
Arbejdsindsats, timer  8.803 9.800 8.832 9.229 10.443 
Heraf lønnet arbejdskraft  7.010 7.478 6.687 7.049 8.297 
Energiforbrug, giga-joule  - - 15.341 24.070 27.701 
    
   --------------------- 1.000 kr. pr. gartneri -------------------- 
       
Bruttoudbytte, væksthusgrønt  1.971 2.342 2.246 2.483 2.911 
Bruttoudbytte i øvrigt  139 312 215 646 705 
Pesticider   23 16 10 10 16 
Biologisk bekæmpelse  19 27 25 31 30 
Energi inkl. afgifter  375 541 460 607 765 
Varer og tjenester i øvrigt  596 677 656 805 1.001 
Afskrivninger   207 242 271 299 307 
Lønudgift   671 775 734 838 1.002 
        
Driftsoverskud   219 376 305 539 495 
Anden indkomst  160 187 202 193 165  
Renteudgifter, netto  222 210 146 202 239  
       
Løbende indkomst  157 353 361 530 421 
Personlige skatter m.v.  67 98 131 179 140 

Privatforbrug   190 224 217 222 213 
       
Løbende opsparing  -100 31 13 129 68 

 
 
Gældsprocenten er høj i væksthusgartnerierne, idet den ved udgangen af 1999 lå på 63 pct. i 
potteplantegartnerierne og 53 pct. i grønsagsgartnerierne. Der er imidlertid sket et fald i lø-
bet af 1990’erne, hvilket sammen med et lavere renteniveau har medvirket til at forbedre 
gartneriernes økonomi. 
 
Ifølge en undersøgelse fra 2000 (Working Paper nr. 7 fra SJFI), steg produktiviteten med 
3,4 pct. pr. år i væksthusgrønsagsgartnerierne og med 2,4 pct. pr. år i potteplantegartnerier-
ne i perioden 1980-98. Produktivitetsstigningen skyldes især et mindre arbejdskraftforbrug 
pr. produceret enhed. Samtidig faldt bytteforholdet, dvs. forholdet mellem priserne på pro-
dukter og på indsatsfaktorerne, og produktivitetsstigningen var derfor nødvendig for at op-
retholde en rentabel produktion. 
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5.3. Frilandsgartnerierne 

Med hensyn til produktionsværdi pr. virksomhed er frilandsgartnerierne noget mindre end 
væksthusgartnerierne, men med stor forskel mellem sektorerne. For gartnerier med fri-
landsgrønsager (tabel 5.3), frugt og bær (tabel 5.4) samt planteskole (tabel 5.5) var brutto-
udbyttet henholdsvis 1,1, 0,5 og 2,4 millioner kr. i 1999. Af hensyn til sædskiftet er det især 
i grønsagsgartnerierne nødvendigt at have flere forskellige afgrøder, hvilket er en vigtig år-
sag til, at der dyrkes landbrugsafgrøder på en stor del af arealerne. 
 
TABEL 5.3. Regnskabsstatistik for gartnerier med frilandsgrønsager 
       
  1995 1996 1997 1998 1999 
       
Antal gartnerier  308 256 239 218 244 
Stikprøve  45 43 35 36 47 
   
  -------------------------- Pr. gartneri -------------------------- 
       
Væksthusareal, m2  71 25 41 13 17 
Frilandsareal, ha  24,4 27,1 21,8 24,5 21,9 
  heraf landbrugsafgrøder  14,1 15,3 10,1 12,0 10,1 
  heraf gartneriafgrøder  10,3 11,8 11,7 12,5 11,8 
  heraf med grønsager  10,1 11,8 11,7 11,9 11,6 
Brugeralder, år  50 50 52 53 57 
Arbejdsindsats, timer  3.784 4.041 4.272 4.404 5.051 
Heraf lønnet arbejdskraft  1.647 2.026 2.486 2.674 3.408 
   
  --------------------- 1.000 kr. pr. gartneri -------------------- 
       
Bruttoudbytte, frilandsgrønt  534 658 816 835 874 
Bruttoudbytte i øvrigt  231 210 157 169 227 
Pesticider  26 25 22 26 13 
Biologisk bekæmpelse  1 0 0 0 0 
Energi inkl. afgifter  20 30 29 25 33 
Varer og tjenester i øvrigt  298 324 375 387 449 
Afskrivninger  81 89 91 92 90 
Lønudgift  133 177 247 231 353 
       
Driftsoverskud  206 223 209 243 163 
Anden indkomst  201 217 247 271 222 
Renteudgifter, netto  106 130 114 122 110 
       
Løbende indkomst  301 310 342 392 275 
Personlige skatter m.v.  59 89 106 99 117 
Privatforbrug  179 201 205 211 186 
       
Løbende opsparing  63 20 31 82 -28 
 
Note: Den store ændring i pesticidomkostningerne fra 1998 til 1999 skyldes bl.a. tilfældigheder vedrørende 

stikprøven. 

 
 
For de fleste gartnerier med grønsager, frugt og bær er overskuddet fra gartneridriften for 
lille til at ernære brugerfamilien, og det er derfor i stigende omfang nødvendigt, at mindst 
én af ægtefællerne har lønarbejde ved siden af. Som tidligere nævnt er gennemsnitsstørrelse 
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ikke steget for gartnerier med grønsager, frugt og bær og større omfang af lønarbejde er 
nødvendigt. 
 
I planteskolerne opnås et noget større overskud end i gartnerier med grønsager, frugt og 
bær, og umiddelbart ser virksomhedernes økonomi ganske sund ud ifølge regnskabsstati-
stikken. Årsagen til at erhvervet alligevel ser ud til at være i tilbagegang er noget uvist. Dog 
kan det nævnes, at sammenlignet med de øvrige gartnerisektorer synes salget mindre velor-
ganiseret, hvilket stiller krav om et mere varieret udbud af planteskoleprodukter fra den en-
kelte virksomhed og dermed bliver mulighederne for specialisering mindre. 
 
Gældsprocenten er lidt lavere end i væksthusgartnerierne, men er ikke faldet så meget i 
1990erne. Ved udgangen af 1999 var den på 47 pct. i grønsagsgartnerierne, 45 pct. i frugt- 
og bærvirksomhederne og 39 pct. i planteskolerne. 
 
TABEL 5.4. Regnskabsstatistik for virksomheder med frugt og bær 
       
  1995 1996 1997 1998 1999 
       
Antal gartnerier  371 322 301 305 312 
Stikprøve  46 43 41 34 36 
   
  -------------------------- Pr. gartneri -------------------------- 
       
Væksthusareal, m2  14 18 0 0 0 
Frilandsareal, ha  14,6 13,7 14,1 14,1 14,4 
  heraf med landbrugsafgrøder  3,0 1,7 2,7 2,8 2,4 
  heraf med gartneriafgrøder  11,6 12,0 11,4 11,3 12,0 
  heraf med frugt og bær  11,5 11,7 11,3 11,1 11,7 
Brugeralder, år  56 54 56 57 55 
Arbejdsindsats, timer  2.544 2.421 2.039 2.127 1.990 
Heraf lønnet arbejdskraft  1.112 1.007 648 712 763 
   
  --------------------- 1.000 kr. pr. gartneri -------------------- 
       
Bruttoudbytte, frugt og bær  311 428 350 342 378 
Bruttoudbytte i øvrigt  51 73 45 65 85 
Pesticider  37 42 40 37 47 
Biologisk bekæmpelse  0 0 0 0 0 
Energi inkl. afgifter  9 11 10 9 12 
Varer og tjenester i øvrigt  120 146 133 135 174 
Afskrivninger  50 55 55 59 59 
Lønudgift  93 85 63 69 83 
       
Driftsoverskud  53 162 94 98 88 
Anden indkomst  322 300 308 370 401 
Renteudgifter, netto  111 83 84 82 90 
       
Løbende indkomst  264 379 318 386 399 
Personlige skatter m.v.  66 97 103 129 142 
Privatforbrug  180 201 185 215 231 
       
Løbende opsparing  18 81 30 42 26 
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Produktiviteten er steget mindre i frilandsgartnerierne end i væksthusgartnerierne, idet den 
årlige stigning i gartnerier med frilandsgrønsager var på 2 pct. og for frugt, bær og plante-
skoleprodukter ca. 1 pct. i perioden 1980-98. Den lavere vækst i produktiviteten kan hænge 
sammen med mindre optimisme og lavere investeringer end i væksthussektoren. 
 
TABEL 5.5. Regnskabsstatistik for planteskolerne 
       
  1995 1996 1997 1998 1999 
       
Antal gartnerier  286 262 264 226 239 
Stikprøve  41 40 39 39 32 
   
  -------------------------- Pr. gartneri -------------------------- 
       
Væksthusareal, m2  283 196 266 201 272 
Frilandsareal, ha  16,8 14,6 14,0 15,3 13,8 
  heraf landbrug  4,3 3,4 2,7 3,5 2,7 
  heraf gartneri  12,5 11,2 11,3 11,8 11,1 
  heraf med planteskole  12,1 11,0 10,9 11,3 10,7 
Brugeralder, år  48 49 47 50 51 
Arbejdsindsats, timer  10.089 9.363 10.085 10.469 10.108 
Heraf lønnet arbejdskraft  7.815 7.067 7.769 8.214 7.669 
   
  --------------------- 1.000 kr. pr. gartneri -------------------- 
       
Bruttoudbytte, planteskole  1.814 1.716 1.960 2.092 2.186 
Bruttoudbytte i øvrigt  164 115 188 149 164 
Pesticider  27 24 28 25 26 
Biologisk bekæmpelse  0 0 0 1 0 
Energi inkl. afgifter  27 25 34 35 35 
Varer og tjenester i øvrigt  745 624 775 920 920 
Afskrivninger  93 78 100 114 132 
Lønudgift  704 679 783 817 767 
       
Driftsoverskud  382 401 428 329 470 
Anden indkomst  183 199 210 195 180 
Renteudgifter, netto  144 118 132 135 115 
       
Løbende indkomst  421 482 506 389 535 
Personlige skatter m.v.  94 133 164 155 146 
Privatforbrug  207 238 231 234 237 
       
Løbende opsparing  120 111 111 0 152 

 
 

5.4. Pesticidforbruget 

I væksthusgartnerierne er omkostningerne til pesticider små i forhold til værdien af produk-
tionen. I grønsagsproduktionen således kun 4 promille af bruttoudbyttet og i potteplante-
produktionen knap 8 promille (figur 5.4). Samtidig kan pesticiderne have en ret væsentlig 
indflydelse på værdien af produktionen. 
 
I frilandsproduktionen udgør pesticidomkostningerne en langt større andel af bruttoudbyttet. 
Især i frugt- og bærvirksomhederne, hvor de udgør 10 pct. af bruttoudbyttet. Det skal næv-
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nes, at der i beregningerne for driftsformer indgår enkelte økologiregnskaber, hvorfor pesti-
cidomkostningerne i figur 5.1-5.5 samt tabel 5.2-5.5 ville være lidt højere, hvis der kun var 
tale om konventionelle bedrifter. I resultaterne for enkeltafgrøder i afsnit 5.5 er der foreta-
get beregninger, hvor økologiske bedrifter er udelukket. 
 
FIGUR 5.1. Potteplantegartnerier. Udvikling i forbrug af pesticider og biologisk bekæmpelse 

 
 
 
FIGUR 5.2. Gartnerier m. væksthusgrønsager. Udvikling i forbrug af pesticider og biologisk 

bekæmpelse  

 
 
Målt i forhold til arealet er pesticidforbruget i potteplantegartnerier med ca. 5 kr. pr. m2 
væksthusareal over tre gange så stort som i væksthusgrønsagsproduktionen (figur 5.1, 5.2 
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og 5.6). I produktionen af væksthusgrønsager anvendes biologiske hjælpemidler for et be-
løb, der er dobbelt så stort som pesticidomkostningerne. I potteplanteproduktionen er det 
ikke lykkedes at erstatte så stor en del af pesticidomkostningerne med biologiske midler, 
formodentlig pga. vækstreguleringsmidler samt at potteplanter ikke skal spises, hvorfor der 
ikke er samme pres fra forbrugerne for at få pesticidfri produkter. 
 
I frilandsproduktionen anvendes flest pesticider i frugt- og bærproduktionen (figur 5.6), og-
så når det måles i forhold til arealet. Forbruget i planteskolerne er noget lavere, men langt 
større end i grønsagsproduktionen. Pga. en høj produktionsværdi pr. ha er pesticidforbruget 
set i forhold til bruttoudbyttet lavt i planteskolerne, som det fremgår af figur 5.5. 
 
FIGUR 5.3. Pesticidforbrug, frilandsgartneri 

 

 

 
I perioden 1995-99 er pesticidforbruget pr. m2 faldet svagt i væksthusgartnerierne, som det 
fremgår af figur 5.1 og 5.2. Af figur 5.3 ses, at der er sket en stigning på godt 10 pct. i ud-
gifterne til pesticider pr. ha på arealerne med frilandsgartneri, samtidig er priserne imidler-
tid steg med næsten 30 pct. (figur 2.3). 
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FIGUR 5.4. Pesticidforbrug i pct. af bruttoudbytte 1997-99 

 
 

5.5. Økonomi, struktur og pesticidforbrug for enkeltafgrøder 

Analyserne i det følgende er, bortset fra størrelsesopdelingen af potteplantegartnerier, base-
ret på data og analyser, som ikke er offentliggjort tidligere. Der er stor usikkerhed på resul-
taterne, idet der indgår for få regnskaber til at skabe repræsentativ statistik. Når der fx for 
grønsager på friland indgår ca. 40 regnskaber pr. år, vil der kun være få virksomheder med 
hver afgrøde. Yderligere bliver nogle regnskaber udelukket pga. kriterierne nævnt i det føl-
gende. Resultaterne skal således mere betragtes som eksempler på regnskaber end som no-
get repræsentativt. 
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FIGUR 5.5. Pesticidforbrug pr. arealenhed 1997-99 

 
 
Der er kun anvendt regnskaber fra gartnerier, som er på mindst 16 ESE (Europæiske Stør-
relsesenheder), dvs. standarddækningsbidraget er på mindst 19.200 ECU. De 16 ESE sva-
rer ca. til 3 ha med frilandsgrønsager, 6 ha med frugt og bær eller godt 1 ha planteskole. I 
regnskabsstatistikken er grænsen 4 ESE, men i indeværende analyse har det været et ønske, 
at der ikke indgår små hobbygartnerier. Endvidere er økologiske bedrifter udelukket, idet 
der ønskes belyst, hvordan pesticidforbruget er på bedrifter, hvor der faktisk anvendes pe-
sticider. 
 
Det var et ønske, at der blev analyseret på specialiserede gartnerier inden for hver afgrøde. 
Dette er imidlertid kun muligt for væksthusgrønsager, idet de øvrige kulturer oftest dyrkes 
på virksomheder med blandet produktion. For væksthusgrønsagerne er der således beregnet 
resultater for gartnerier, hvor mindst 60 pct. af bruttoudbyttet stammer fra hovedkulturen. 
For frilandskulturerne er der anvendt regnskaber fra virksomheder, hvor mindst 20 pct. af 
bruttoudbyttet stammer fra den kultur, der analyseres på – der er simpelthen for få gartneri-
er der er specialiseret i enkeltafgrøder på friland. 
 
For surkirsebær har det imidlertid været nødvendigt at anvende et andet kriterium, idet der i 
en årrække har været meget små udbytter, bl.a. pga. forårsnattefrost. Det anvendte kriterium 
er her, at mindst 33 pct. af arealet med gartneriafgrøder skal være surkirsebær. 
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For at gøre resultaterne lidt mere repræsentative og for at udligne evt. forskelle pga. vejr- og 
prisforhold de enkelte år, er der anvendt regnskaber for tre år, 1997, 1998 og 1999. 
 
Pesticidforbruget er beregnet dels som samlet pesticidforbrug i pct. af det samlede brutto-
udbytte, dels pr. arealenhed. For frilandsgartnerikulturerne er forbruget pr. ha beregnet efter 
først at have fratrukket et anslået forbrug til arealet med landbrugsafgrøder på 650 kr. pr. 
ha. Dette beløb er anslået på grundlag af serie B samt den overordnede fordeling af land-
brugsafgrøder i serie D-regnskaberne. 
 
 

5.5.1. Potteplanter 

Som allerede nævnt er det ikke muligt at opdele potteplantegartnerierne på grundlag af en-
keltkulturer. I stedet er der i tabel 5.6 vist en opdeling på størrelsesgrupper. 
 
TABEL 5.6. Potteplanter, størrelsesgrupper, gennemsnit 1997-99 
      
   <5000 5-10000 >10000 
   m2 m2 m2 
    
Antal regnskaber i alt, 3 år 137 119 62 
    
   ------------------- Pr. gartneri ------------------- 
    
Væksthusareal, m2 2.158 6.850 24.052 
  heraf potteplanter 2.117 6.850 22.517 
Brugeralder, år 54,1 48,1 45,3 
Arbejdsindsats, timer 4.123 15.310 47.593 
  heraf lønnet arbejdskraft 1.748 12.467 44.624 
    
   ------------ 1.000 kr. pr. gartneri -------------- 
    
Bruttoudbytte, potteplanter 934 4.672 16.212 
Bruttoudbytte i øvrigt 72 326 2.414 
Pesticider 8 33 151 
Biologisk bekæmpelse 2 13 94 
Energi inkl. afgifter 119 596 2.096 
Varer og tjenester i øvrigt 382 1.905 6.721 
Afskrivninger 74 407 1.821 
Lønudgift 169 1.320 5.261 
Driftsoverskud 254 723 2.481 
      
Lønningsevne, kr. pr. time 90 118 145 
      
Pesticider i pct. af bruttoudbytte 0,75 0,67 0,81 
Pesticider, kr. pr. m2 3,49 4,87 6,28 
Biologisk bekæmpelse i pct. af bruttoudbyttet 0,16 0,27 0,51 
Biologisk bekæmpelse, kr. pr. m2 0,76 1,96 3,92 
Bruttoudbytte, kr. pr. m2 466 730 775 
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Men hensyn til økonomien ses klare størrelsesøkonomiske fordele, idet lønningsevnen sti-
ger, når gartnerierne bliver større. Strukturudviklingen resulterer i, at der bliver stadig færre 
i gruppen under 5.000 m2, mens gartnerierne i de to største grupper bliver stadig større. 
 
Som det fremgår af tabel 5.6, er pesticidomkostningerne pr. m2 væksthusareal størst i de 
store gartnerier. Resultatet skyldes, at bruttoudbyttet pr. m2 er stigende med stigende stør-
relse af gartneriet. Mht. pesticidforbrug i forhold til bruttoudbyttet er der ingen klar forskel 
mellem de tre størrelsesgrupper. Omkostninger til biologiske hjælpemidler stiger med gart-
neriets størrelse, både når det ses i forhold til arealet og i forhold til bruttoudbyttet. 
 
 

5.5.2. Væksthusgrønsager 

I tabel 5.7 er vist resultater for de to vigtigste kulturer: tomater og agurker. Virksomhederne 
er generelt stærkt specialiserede, og som det fremgår, er væksthusarealet i tomatgartnerierne 
i analysen i gennemsnit over tre gange så stort som i agurkegartnerierne. 
 
TABEL 5.7. Væksthusgrønsager, konventionelt dyrkede, gennemsnit 1997-99 
    
 Tomater Agurker 
   
Antal regnskaber i alt, 3 år 25 20 
  
 -------- Pr. gartneri -------- 
   
Væksthusareal, m2 21.649 6.704 
  heraf typeafgrøde 21.649 6.430 
Brugeralder, år 54,2 49,3 
Arbejdsindsats, timer 28.119 6.424 
Heraf lønnet arbejdskraft 25.437 3.957 
  
 -- 1.000 kr. pr. gartneri -- 
   
Bruttoudbytte, typeafgrøde 8.050 1.845 
Bruttoudbytte i øvrigt 1.887 368 
Pesticider 31 18 
Biologisk bekæmpelse 82 38 
Energi inkl. afgifter 2.244 423 
Varer og tjenester i øvrigt 2.412 682 
Afskrivninger 900 169 
Lønudgift 3.115 423 
   
Driftsoverskud 1.154 460 
     
Pesticider i pct. af bruttoudbytte 0,31 0,78 
Pesticider, kr. pr. m2 væksthus 1,44 2,57 
Biologisk bekæmpelse i pct. bruttoudbytte 0,82 1,73 
Biologisk bekæmpelse, kr. pr. m2 3,77 5,71 
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I begge afgrøder er omkostningerne til biologiske hjælpemidler langt højere end til pestici-
der, men i forhold til såvel arealet som bruttoudbyttet er omkostningerne til pesticider til 
agurker større end til tomater, dog på et lavt niveau sammenlignet med de øvrige sektorer. 

 
 
5.5.3. Frilandsgrønsager 

Til beskrivelse af frilandsgrønsager analyseres fem kulturer (tabel 5.8). Som tidligere nævnt 
defineres jordbær i statistikken som grønsager og ikke som bær. 
 
TABEL 5.8. Frilandsgrønsager, konventionelt dyrkede, gennemsnit 1997-99 

      
 Gulerødder Løg Porrer Kål Jordbær 
      
Antal regnskaber i alt, 3 år 8 20 18 46 55 
  
 ------------------------------- Pr. gartneri ------------------------------ 
      
Frilandsareal 100,7 62,4 20,1 39,9 25,7 
  heraf gartneriafgrøder 64,2 17,1 11,3 17,9 10,6 
  heraf typeafgrøde 60,5 10,5 7,3 12,7 3,6 
Brugeralder, år 58,0 52,2 49,5 50,0 50,4 
Arbejdsindsats, timer 15.447 5.366 5.191 6.377 3.691 
Heraf lønnet arbejdskraft 13.056 2.661 2.626 4.035 1.655 
  
 ------------------------ 1.000 kr. pr. gartneri ------------------------ 
      
Bruttoudbytte, typeafgrøde 5.578 602 593 877 293 
Bruttoudbytte i øvrigt 449 951 314 619 465 
Pesticider 121 91 18 41 40 
Biologisk bekæmpelse 0 0 0 0 0 
Energi inkl. afgifter 173 53 24 46 24 
Varer og tjenester i øvrigt 3.112 512 311 582 246 
Afskrivninger 368 184 91 136 106 
Lønudgift 1.643 284 225 411 152 
      
Driftsoverskud 609 428 237 279 188 
      
Pesticider i pct. af bruttoudbytte 1,9 5,7 2,3 2,8 5,3 
Pesticider, kr. pr. ha gartneri 1.399 3.491 1.134 1.567 2.842 

 
 
Selvom gulerødder arealmæssigt er den største kultur blandt frilandsgrønsagerne, er der kun 
fundet 8 regnskaber fra de tre regnskabsår, som opfylder de opstillede kriterier. Det skyldes 
bl.a., at en del af gulerodsarealet findes på økologiske bedrifter, men også at mange gule-
rødder dyrkes på landbrugsbedrifter, hvor de kun udgør en lille del af produktionen. Til 
gengæld stammer de 8 regnskaber fra store og stærkt specialiserede gulerodsbedrifter på 
godt 100 hektar, hvor over 90 pct. af bruttoudbyttet på 6 millioner kr. kom fra gulerødder. 
På grund af det stærkt begrænsede antal regnskaber er resultaterne imidlertid endnu mindre 
repræsentative end for de øvrige afgrøder. Pesticidforbruget på gulerodsbedrifterne var 
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sammen med porrebedrifterne det laveste i forhold til bruttoudbytte og areal blandt de ana-
lyserede grupper. 
 
Blandt bedrifter med løg, som på landsplan er den afgrøde med næststørst areal blandt fri-
landskulturerne, var der 20 regnskaber, som opfyldte kriterierne. Kun en sjettedel af arealet 
på 62 ha og knap 40 pct. af bruttoudbyttet kom fra løg. Pesticidforbruget på disse bedrifter 
var det største blandt de analyserede grupper målt i forhold til bruttoudbytte og areal. 
 
Selvom porrearealet på landsplan er langt mindre end for de øvrige analyserede grønsager, 
indgår 18 regnskaber, som dog stammer fra relativt små bedrifter med et samlet areal på 20 
ha, hvoraf der er porrer på godt en tredjedel. Bruttoudbyttet fra porrer udgør 65 pct. af det 
samlede bruttoudbytte fra bedrifterne. Pesticidforbruget er det laveste blandt de analyserede 
grupper målt i forhold til arealet. 
 
I kålarealet indgår såvel kinakål som forskellige typer hovedkål samt blomkål, broccoli og 
rosenkål. 46 regnskaber er med i denne gruppering med et gennemsnitsareal på 40 ha, heraf 
en tredjedel med kål. Knap 60 pct. af bruttoudbyttet på 1,5 millioner kr. stammede fra kål. 
Pesticidforbruget var lidt større end for porrer og gulerødder, men lavere end for løg og 
jordbær målt i forhold til bruttoudbytte og areal. 
 
Jordbærbedrifterne er meget lidt specialiserede, men der var relativt mange af dem med i 
statistikken, og 55 regnskaber indgår i analysen. Af arealet på 25,7 ha pr. bedrift var der kun 
jordbær på 3,6 ha; dog udgjorde jordbærrene knap 40 pct. af bruttoudbyttet. Pesticidforbru-
get var det næsthøjeste blandt de analyserede grupper. Der er kun jordbær på en tredjedel af 
gartneriarealet, mens der på den øvrige del især findes frugt og bær. Det er således ikke un-
derligt, at pesticidforbruget ligner det, som findes i frugt- og bærkulturer, se næste afsnit. 
 
 

5.5.4. Frugt og bær 

I tabel 5.9 analyseres bedrifter med hhv. æbler, surkirsebær og solbær. Pesticidforbruget er 
relativt ens for de tre afgrøder og på et højt niveau sammenlignet med grønsager og plante-
skole målt i forhold til bruttoudbytte og areal. 
 
Blandt de tre grupperer æbleplantagerne både areal- og omsætningsmæssigt de mindste. Der 
er 65 regnskaber med i analysen, hvilket er det højeste for en enkelt afgrøde. I gennemsnit 
er bedrifterne på 20 ha, hvoraf der er æbler på halvdelen. Æbler udgør knap to tredjedele af 
bruttoudbyttet. 
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23 regnskaber med surkirsebær indgår i analysen. Bedrifternes gennemsnitsareal er på 47 
ha, hvoraf der er surkirsebær på 19 ha. På grund af bl.a. forårsnattefrost var udbyttet som 
nævnt i flere år i træk meget lavt, og surkirsebær udgør derfor kun 22 pct. af det samlede 
bruttoudbytte fra bedrifterne. 
 
Kun 16 regnskaber med solbær er med, hvor gennemsnitsarealet er på 42 ha med solbær på 
de 16 ha. Solbær udgjorde 44 pct. af bruttoudbyttet. 
 
TABEL 5.9. Frugt og bær, konventionelt dyrkede, gennemsnit 1997-99 

    
 Æbler Surkirsebær Solbær 
    

Antal regnskaber i alt, 3 år 65 23 16 
  
 -------------------- Pr. gartneri -------------------- 
    
Frilandsareal 19,7 47,3 42,0 
  heraf gartneriafgrøder 15,5 33,1 27,9 
  heraf typeafgrøde 9,7 19,2 16,0 
Brugeralder, år 52,9 55,0 49,7 
Arbejdsindsats, timer 3.311 4.898 3.630 
Heraf lønnet arbejdskraft 1.395 2.836 1.870 
    
   --------------- 1.000 kr. pr. gartneri ------------- 
    
Bruttoudbytte, typeafgrøde 447 257 412 
Bruttoudbytte i øvrigt 248 928 534 
Pesticider 62 118 94 
Biologisk bekæmpelse 0 1 1 
Energi inkl. afgifter 15 39 21 
Varer og tjenester i øvrigt 223 439 272 
Afskrivninger 80 159 133 
Lønudgift 144 295 205 
Driftsoverskud 171 134 220 
       
Pesticider i pct. af bruttoudbytte 8,9 9,8 10,0 
Pesticider, kr. pr. ha gartneri 3.794 3.236 2.955 
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Bilagstabel 1. Sektorregnskab for gartneri, gns. 1995-99 

 
       
 
Mio. kr. 

 
Potteplanter 

Væksthus- 
grønsager 

Frilands- 
grønsager 

 
Frugt og bær 

 
Planteskole 

 
I alt 

       
Produktværdi 2.394,6 399,3 480,4 204,7 546,8 4.025,7 
Generelle tilskud 35,3 10,3 8,7 2,6 3,1 60,0 
       
PRODUKTVÆRDI, inkl. tilskud 2.429,9 409,6 489,1 207,3 549,9 4.085,8 
       
Variable planteavlsomkostninger 586,9 48,6 84,9 16,2 130,1 866,7 
- Pesticider 20,9 2,5 10,3 22,1 6,9 62,8 
- Biologisk bekæmpelse 8,0 4,4 0,2 0,1 0,1 12,8 
       
Salgsomkostninger 117,3 19,3 28,5 8,6 9,4 183,1 
Andre omkostninger 188,7 33,9 69,9 34,1 63,2 389,7 
Energi 263,7 84,0 14,5 4,7 7,7 374,6 
       
BRUTTOFAKTORINDKOMST 1.244,5 216,9 280,9 121,4 332,5 2.196,2 
       
Afskrivninger 204,6 29,5 48,2 29,3 28,1 339,7 
Ejendomsskat 1,1 0,3 2,6 2,6 1,2 7,7 
Grønne afgifter 19,4 3,7 1,9 0,7 1,0 26,6 
       
NETTOFAKTORINDKOMST 1.058,2 190,8 232,0 90,2 304,2 1.875,4 
       
Lejet arbejdskraft 680,9 132,5 129,7 39,8 204,9 1.187,8 
       
NETTORESTINDKOMST 377,3 58,3 102,3 50,4 99,3 687,6 
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