
Allan Holm Nielsen
47 år, gift, 2 drenge (12+15 år)
- Uddannet Hortonom på KVL
- Ville overtage familiens gartneri.
- Salgschef fra 1998-2001
- 2002-2005 PHD i molekyklær microbiologi
- Direktør/daglig leder fra 2006. Lukkede 2012.
- Kvalitetschef hos Sakata DK 2012-14
- Produktchef hos Flex Fertilizer System 2015-

Gartneriet Skovlunden

KVL

Growz



Hvorfor blander jeg mig?
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Havmiljø
Grundvand

Gift i fødevarer

Farlige bakterier
Klimabelastning

Biodiversitet

Arbejdsforhold



Negative historier
sælger bedst!!!

Medierne:



”Der er ikke noget 
der er så slemt, at 
det ikke kan blive 

værre!” 



Frygt = kontrol

Politikerne/interessegrupper:



3F

Politikere

DN

Nyhedsmedierne



Man stoler på ”sin stamme”

Mening over fakta

Nyhedsmedierne =
også de sociale medier!



Lemmingeeffekten overruler
ekspert-vurderinger

Vacciner, pesticider, kemi, CO2,
klimaændringer, antibiotikaresistens;

GMO, atomkraft, diesel, 5G, kvælstofudledning… 



Forsigtighedsprincippet

Al udvikling går i stå!



”Intet er umuligt for 
den der ikke selv 
skal gøre det!” 



Kampen imod frygt.
Kampen imod skræmmekampagner.

Uden frygt, mindre magt
til politikere = mere frihed til folket.

Frem med fakta.
Udstil hykleri og dobbeltmoral.



Hjemmeside med analyser:

www.growz.dk



Kampen foregår:
- I aviserne
- På Facebook

Følg: 
Growz
Danmarks naturfredningsforening og sandheden
Grupper/virksomheder/medier I er enige med!
Grupper I er uenige med!!!



Giv ”tommel-op” = flere ser opslag
DEL!! = endnu flere ser opslag

Kommentarer skal holdes sobert, faktuelt, gerne med kilder!

100 delinger giver 5-10.000 views.
Vi skal gerne 10 x højere op!!!

Så nærmer vi os avisernes eksponering.



Men det er mest damage-control!

Den virkelige løsning er at 
komme foran og

sætte dagsordenen.



Udvikle bedre produkter og metoder.

- Antibiotikafri grise
- Miljøvenlig gødning
- Accepterede pesticider
- Carbonbindende metoder



Danmark er et lille land.

Store produkter i DK = 
Nicheprodukter i verden!!

Nicheproduktion er der penge i.



Højeffektive flydende 
komplex-gødninger.
- Ingen ”giftige” tilsætninger
- Bladgødning hvor muligt = hurtig og høj effekt
- Skræddersyede blandinger = mindre spild

Eksempel: Bomuldsprojekt i Kina – 3,6 mio hektar med 300 kg N => 150 kg N!!

Eksempel: Hvedeprojekt i Tyskland – ren bladgødning = 40-50% reduktion!

Eksempel: Juletræsprojekt DK – løsning af kvalitetsproblemer = mindre spild!



Stå sammen. 
Tænk nyt. 



”Går du i andres fodspor, 
kommer du aldrig foran!”



”Der er ikke noget 
der er så godt, at det 

ikke kan blive 
bedre!” ☺



Tak for opmærksomheden ☺


