
Gasa Nord Grønt
Afsætning af økologisk grønt – marts 2022
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Intro til GNG



Historie
Starten på GASA:
✓ Kooperationen startede i 1929 med inspiration fra Holland
✓ Gartneren leverede direkte til et centralt lager
✓ Størstedelen af salget forgik via auktion
✓ Mange små kooperationer i de større byer i Denmark 
✓ GASA (gartnernes salgsorganisation)

Ændringer I struktur:
o Fra auktion til kontrakter med store kunder
o Til sidste sluttede auktionen, vi sælger i dag >95% på kontrakt
o Opdeling mellem blomster og frugt/grønt området
o Konsolidering i markedet færre og større
o I dag er der to store salgsorganisationer i Danmark
o Vi leverer direkte fra avlerne for at sikre frisk produkter (kort fra jord-til-

bord)



Gasa Nord Grønt anno 2023
100 % andelsejet fællesskab 

Verdensklasse kundeservice

Verdensklasse ejerservice

✓ Ejet af over 55 danske gartnerier
✓ Projektsamarbejde om hele værdikæden
✓ Fælles ejerskab af Forædlingsvirksomhed

✓Det gode salg er omdrejningspunktet
✓Vi er tæt på hver dag og løser udfordringer frontline
✓Kunderne møder salg og gartner som team 
✓Vi tror på partnerskaber frem for transaktionsbaserede salg

✓Medbestemmelse, involvering og samarbejde er essentielt
✓ Lokale produktchefer og direkte levering skal sikre lean forløb
✓Centrale support funktioner med dedikeret fokus – fx kvalitet og marketing
✓Netværk og vidensdeling for vores andelshavere



Fakta

Med en markedsandel på ca. 40 % er 
GNG blandt de førende udbyder af 
danskproduceret F&G

Produktionen foregår både på friland og 
i dyrkningsrum, samt i væksthus og 
tunneler

Andelen af vores økologiske produkter 
er i voldsom vækst og udgør tæt på 50 
% af vores samlede omsætning

Vores produkter sælges både i detail, 
foodservice, on-line, convenience, 
industri og på eksport markeder

30+ medarbejdere internt og eksternt; 
de fleste i salg og kvalitet men også i 
driftsfond, marketing, it og økonomi 
samt på GASA Frugt



Producenter i hele landet



Efterspørgsel på økologisk grønt











Fremtidige afsætningsmuligheder



Hvor og hvordan skal produkterne afsættes?

Detail Foodservice Andre kanaler



Prognose for markedsudvikling i Danmark mod 2031

- Foodservice markedsandel går fra 23 til 27%. 
- Omsætningen forventes at gå fra 40 til 55 mia. 

Foodservice-sektoren vinder andele frem mod 2031: 

Kilde: Retail Institute Scandinavia 2022

Markedsandel i 
procent

2021 2031

Dagligvarer 63 54
Conveniencesektor 6 5
Specialhandel 4 3
Foodservice 23 27
Online 4 11
Total 100 100

Omsætning (mia. 
DKK ex moms)

2021 2031

Dagligvarer 108 112
Conveniencesektor 11 10
Specialhandel 6 6
Foodservice 40 55
Online 7 22
Total 172 205

Værdi tilvækst på dagligvarer og online: 
- Online vinder både andele og værditilvækst går fra 4 til 11%. 

- På trods af tilbagegang i markedsandel forventes der 
værditilvækst på dagligvarer fra 108 til 112 mia. 







Der skal arbejdes med inspiration og iscenesættelse 
For at fremhæve alt det lækre ved dansk økologisk grønt = mere grønt for klimaet



Fordele ved dansk frugt og grønt & økologi
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Dansk Økologi

Kilde: Kantar Gallup 2022 - Hvad er fordelene ved at købe dansk frugt og grønt?, Hvad er fordelene ved at købe økologisk frugt og grønt? Base: Total n=1051.



De vigtige fordele, kan bruges til at styrke 
positioneringen på dansk øko frugt og grønt yderligere 

Friske varer

Kort transporttid
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God                      
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Kilde: Kantar Gallup 2022



Attitude Trends – Nørgård Mikkelsen





Den store klimadatabase – F&G har lavt Co2 aftryk

Figur 2: Klimaaftrykket fra udvalgte varer 
fordelt på frugt og grønt, forarbejdede 
plantebaserede produkter og animalske 
produkter. 



Eksempel på stop madspilds koncepter
Brug af madspilds æbler til Most Skæve råvarer bliver solgt når de er 

tilgængelige 
Skæve gulerødder bliver til nye 

produkter





Spørgsmål?
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