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Nyhedsbrev 
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40% prisstigning på 
blomster i marts!
I slutningen af marts måned kunne Royal FloraHolland 
fortælle om voldsomme prisstigninger på snit i forhold til 
samme måned 2019. Sådan så det ud uge for uge: 30% 
uge 8, 41% i uge 9 og 53,2% i uge 10. 

Og priserne ser ud til at forblive i den høje ende også i de 
kommende måneder. Der er derfor al mulig god grund til at 
være ekstra opmærksom på de dagsaktuelle priser og få 
dem indkalkuleret i butikkens buketter.

Der er mange årsager til prisstigningerne:
✿ Drastisk nedgang i det samlede udbud af blomster 

pga. Covid-19
✿ For mange købere – for få blomster
✿ Flere store internationale blomsterdage på kort tid
✿ Forårsvejret har medført lavere produktion 
✿ Øgede transportomkostninger.

I marts 2020 brød det hollandske auktionssystem sammen 
som følge af Covid-19. Alt salg stoppede næsten fra dag til dag, 
og gartnerne måtte destruere enorme mængder af blomster.

Siden er det gået meget langsomt med at komme tilbage til 
normal produktion. De økonomiske tab for gartnerierne har 
været store, og ingen ønsker med den aktuelle situation og 
måske nye smittebølger at sætte fuld produktion i gang. 

Alt tyder derfor på, at priserne fortsat vil være høje et godt 
stykke tid endnu. Intet tyder på, at forbrugerne har tænkt 
sig at stoppe med at købe blomster – og tak for det – så 
markedseksperter forventer en uændret situation, indtil 
både produktionen og transportforholdene igen kommer 
på normalt niveau.

BLOMSTER- 
DEKORATØREN 
til skolestart
I denne tid starter nye elevhold på både 
Handelsfagskolen i Skåde og på Blomster-
skolen Vilvorde.

Uddannelsesbogen BLOMSTERDEKORA-
TØREN kan bestilles direkte hos forman-
den Jens Poulsen på tlf. 4018 5857 eller 
på mail blomster@3k.dk. Prisen er kr. 495,- 
excl. moms og forsendelse. 
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Personalemangel er 
et stigende problem
Med den øgede travlhed i butikkerne er manglen på ud-
dannede medarbejdere blevet et stigende problem. Over 
hele landet mangles personale. I det kommende nummer 
af BLOMSTER sætter faglærer på Blomsterskolen Vilvor-
de Vivian Ullitz fokus på problemet og skriver bl.a.:

”Hvor finder du personale i en tid, hvor alle butikker står 
og mangler hænder, der kan binde? Svaret kunne være 
blomsterbinderuddannelsen, der i øjeblikket tiltrækker 
højt kvalificeret arbejdskraft fra andre brancher. Flere 
arbejdsgivere har desværre en ’alt eller intet’ holdning, der 
farver opfattelsen af, hvem der er den rigtige medarbejder. 
Mange af de nyuddannede blomsterbindere besidder de 
kompetencer, der efterspørges i blomsterbranchen”.

Flere butikker har allerede valgt at antage blomsterbin-
dere. Beder Gartnerskole, der også uddanner blomster-
bindere kan fortælle, at ud af sidste hold på 15 uddanne-
de har 14 fået arbejde. 

Måske kunne det også være en løsning for dig i en tid, 
hvor der er meget få ledige blomsterdekoratører. 

EUROPA CUP 
udskudt til 
2022
Europa Cup’en i Katowice i Polen er 
igen blevet udskudt. Oprindelig skulle 
det prestigefyldte mesterskab have 
været afholdt i 2020. Grundet Covid-19 
blev det så udskudt til juni i år, men nu 
melder de polske arrangører og den 
polske blomsterhandlerforening, at 
Europa Cup nu først bliver gennemført 
i dagene 26. – 28. august 2022. Fra Dan-
mark deltager Katharina Albrechtsen, 
dansk mester fra 2018.

Også i andre lande er store mesterska-
ber blevet udskudt til 2022. Det gælder 
det tyske mesterskab, det norske me-
sterskab og en lang række andre traditi-
onsrige internationale konkurrencer. 

Gavekort til oplevelser til ansatte kan 
gives skattefrit
En ny lov gør arbejdsgiverbetalte gavekort på 
max. 1.200 kr. til oplevelser skattefrie, og hverken 
arbejdsgiveren eller medarbejderen skal indbe-
rette beløbet. En tur i Zoologisk Have eller i en 
forlystelsespark, en overnatning på hotel eller en 
middag på restaurant, det er nogle af de mulig-
heder, som ansatte kan benytte sig af, hvis deres 
arbejdsgiver gerne vil påskønne deres indsats 
i virksomheden med et skattefrit gavekort til ople-
velser på max. 1.200 kr.

Det skattefri gavekort kan gives udover den nor-
male bagatelgrænse for mindre personalegoder 
på 1.200 kr. Samlet set kan en arbejdsgiver i 2021 
således give skattefri personalegoder på op til 
2.400 kr. (2 x 1.200 kr.), uden at medarbejderen 
bliver skattepligtig.

Der er dog en række betingelser:
✿ Gavekortet skal være givet i et ansættelsesfor-

hold
✿ Gavekortet skal være til en eller flere oplevel-

ser – se eksempler nedenfor-
✿ Oplevelsen skal foregå i Danmark eller i et an-

det EU/EØS-land
✿ Gavekortet skal være givet i 2021. Det har der-

imod ikke betydning, hvornår gavekortet bliver 
benyttet

✿ Værdien af et eller flere oplevelsesgavekort fra 
en eller flere arbejdsgivere til den samme må 
ikke overstige 1.200 kr. i 2021.

Hvilke oplevelser er omfattet?
Skattefri oplevelsesgavekort kan blandt andet 
omfatte følgende:
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✿ Overnatninger på blandt andet hoteller, gæst- 
giverier, vandrerhjem, moteller og camping-
pladser inkl. mad, drikkevarer og andre ydelser 
inkluderet i overnatningsprisen

✿ Mad og drikkevarer på restaurant, café, pølse-
vogn, fastfoodrestaurant og to-go

✿ Drikkevarer på bar
✿ Billetter til forlystelsespark inkl. turpas/billetter 

til forlystelser
✿ Billetter til biografer, teatre, stand-up-shows, 

operaer og koncerter
✿ Billetter til zoologiske haver, museer mv. inkl. 

rundvisninger.

Et oplevelsesgavekort til fx en forlystelsespark eller 
et museum, der også kan bruges i deres gavebutik, 
er også omfattet af skattefriheden. Ligesom et op-
levelsesgavekort, der i forbindelse med et hotel-
ophold omfatter fx adgang til fitnessfaciliteter eller 
spabehandling, er omfattet af skattefriheden.

Køb i butikker, personlig pleje, sundhed og motion 
er ellers ikke omfattet af skattefritagelsen.

Hvornår gælder skattefritagelsen 
ikke?
Hvis en arbejdsgiver giver en ansat et eller flere 
oplevelsesgavekort i 2021, der samlet set oversti-

ger 1.200 kr., gælder skattefritagelsen ikke, og den 
ansatte skal beskattes af hele værdien. Arbejds-
giveren skal derfor trække A-skat og arbejdsmar-
kedsbidrag efter de gældende regler.

Hvis den ansatte fra flere arbejdsgivere modtager 
oplevelsesgavekort i 2021, som tilsammen over-
skrider 1.200 kr., bliver den ansatte også skatteplig-
tig af hele værdien. Den ansatte skal i så fald selv 
oplyse værdien til skatteforvaltningen. Det samme 
gælder, hvis den ansatte vælger at sælge eller om-
bytte oplevelsesgavekortet til kontanter.

Den ansatte bliver dog ikke skattepligtig, hvis de ople-
velsesgavekort, der gør, at beløbsgrænsen for ople-
velsesgavekort på 1.200 kr. overskrides, er omfattet 
af bagatelgrænsen for mindre personalegoder.

Hvornår gælder den nye regel?
Skattefritagelsen gælder for 2021 med tilbagevir-
kende kraft fra den 1. januar 2021. Hvis arbejds-
giveren allerede har givet ansatte gavekort til 
oplevelser, kan arbejdsgiveren rette de tidligere 
indberetninger, så de ansatte ikke beskattes.

Skattefritagelse for arbejdsgiverbetalte  
COVID-19-test og værnemidler
Folketinget har den 23. marts 2021 vedtaget en 
lovændring, som giver skattefritagelse for arbejds-
giverbetalte COVID-19-test og værnemidler.

Arbejdsgiverbetalte COVID-19-test, antistoftest 
samt personlige værnemidler har frem til lovæn-
dringen som udgangspunkt været skattepligtige 
for medarbejderne. Lovændringen betyder, at 
medarbejderne ikke længere bliver beskattet, 
når de får udleveret personlige værnemidler af 
arbejdsgiveren, eller når arbejdsgiver stiller COVID-
19-tests til rådighed.

Hvem gælder skattefritagelsen for?
Skattefritagelsen gælder både for medarbejderen 
selv og medarbejderens husstand.

Udover medarbejdere omfatter reglen også per-
soner, som udfører personligt arbejde i øvrigt samt 
medlemmer af bestyrelser, udvalg, råd, nævn m.m. 
For disse personer gælder det også, at skattefrita-
gelsen tillige omfatter deres husstande.

Ved en husstand forstås de personer, som har 
samme folkeregisteradresse som medarbejderen/
personen.

Hvad er omfattet?
Skattefritagelsen omfatter arbejdsgiverbetalte 
COVID-19-test, test for COVID-19-antistoffer og 
personlige værnemidler, der har til formål at be-
grænse spredningen af COVID-19.
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Det er uden betydning for skattefritagelsen, 
hvilken testform der benyttes til at teste for 
COVID-19-antistoffer eller COVID-19. Skattefri-
tagelsen gælder derved både for PCR-tests og 
kviktests.

Personlige værnemidler omfatter alt udstyr, her-
under beklædning, der har til formål at skulle be-
skytte medarbejderen selv eller andre mod smitte 
med COVID-19 og ethvert tilbehør, der har samme 
formål. Det omfatter bl.a. masker, mundbind, visir 
og handsker.

Skattefritagelsen gælder fra og med indkomståret 
2020 og omfatter ikke vaccinationer.

Pjecer
Dansk Erhverv har udarbejdet nogle gode 
og nyttige pjecer, som kan rekvireres ved  
at skrive til Hanni Kordon  
info@floristendanmark.dk

”Gode råd om sygefraværssamtalen”

”Gode råd om sociale medier”

”Gode råd om stress”

”Gode råd om barsel”

”Gode råd om elever”

”Gode råd om persondata om 
medarbejdere”

”Gode råd om den vanskelige samtale”

”Information om den nye ferielov”

”Hvis en medarbejder bliver syg”

”Gode råd om opsigelse”

”Gode råd om advarsler”

”Gode råd om ansættelse af unge  
under 18 år”

”Gode råd om sygefraværssamtalen”


