
u n i ve r s i t y  o f  co pe n h ag e n  

Udflytning af blomsterproduktion til vejs ende?

Månedens graf

Hansen, Henning Otte

Published in:
LandbrugsAvisen

Publication date:
2021

Document version
Også kaldet Forlagets PDF

Document license:
Andet

Citation for published version (APA):
Hansen, H. O. (2021). Udflytning af blomsterproduktion til vejs ende? Månedens graf. LandbrugsAvisen, 8.

Download date: 22. maj. 2023

https://curis.ku.dk/portal/da/persons/henning-otte-hansen(becd2824-1a8e-43e6-8f1b-2a6823884494).html
https://curis.ku.dk/portal/da/publications/udflytning-af-blomsterproduktion-til-vejs-ende(3d7b3efc-d3fb-446c-8644-511dc04acba2).html


LandbrugsAvisen   INDSIGT   ØKONOMI8   10. APRIL 2021

Månedens graf

Af Henning Otte Hansen, Institut for 
Fødevare- og Ressourceøkonomi, Kø-
benhavns Universitet, hoh@ifro.ku.dk.

Igennem flere årtier har der været en global tendens: Produk-
tion af afskårne blomster er flyttet fra de rige lande i Vesten 
til Afrika, Sydamerika og Asien. Man kunne spare energi og 
lønomkostninger ved at producere i lande som for eksempel 
Kenya. Med den udbyggede turisme og luftfart var det relativt 
nemt og billigt at sende blomsterne til Europa med fly – ofte i 
lastrummet i passagerfly. Det var typisk investorer i Holland, 
som etablerede de store gartnerivirksomheder i lavomkost-
ningslandene. Miljølovgivningen var mindre restriktiv i disse 
lande, og det har også haft en betydning for udflytningen.

Figuren viser denne tendens helt tilbage fra starten af 
1990erne, hvor de økonomisk mindre udviklede lande overtog 
en stigende del af verdenshandlen fra lande i vesten.

Udviklingen ser nu ud til at være stoppet: Ca. 40 pct. af 
eksporten kommer fra mindre udviklede lande og lavomkost-
ningslande som Kenya, Colombia og Malaysia, mens 60 pct. 
kommer fra vestlige lande, herunder især Holland. Denne 
fordeling har været konstant i de seneste år.

I 2020 vil billedet nok ændre sig: Corona-krisen og den 
langt mindre flytrafik har gjort det vanskeligt at transportere 
afskårne blomster over store afstande. Det viser noget af sår-
barheden ved udflytning.
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