
 

FAKTA om HL17 

  

 

Have & Landskab blev besøgt af 11259 personer. Fordelingen af besøgende 

pr. dag er som følger:  

 Onsdag 2896 personer 

 Torsdag 4930 personer 

 Fredag 3433 personer 

Set i forhold til HL15, blev der samlet set registreret 430 flere personer. Onsdag 

næste på niveau med onsdag i 2015, torsdag lidt færre og fredag knap 500 

flere besøgende. 

 

Vi kan konkludere at HL15 og HL17 er meget på niveau. Vejret var jo ikke 

ligefrem med os, regnen stod ned i tykke stråler hele onsdagen og delvis 

torsdag, først fredag blev vi begunstiget med sol og blå himmel.  



 

 

Fordelingen af besøgende pr.region er også meget sammenlignelig med HL15. 

 31 % fra Region Hovedstaden 

 36% fra Region Sjælland 

 17% fra Region Syd, hvilket er 2% flere end på HL15, 

 13% fra Region Midtjylland 

  3 % fra Region Nord, hvilket er 1 % færre end på HL15.  

 

Have & Landskab'17 blev besøgt at 421 udenlandske gæster, 143 flere end på 

HL15. 

 

280 kom fra Sverige, altså næste lige så mange som fra Nordjylland. 

 

Norge er næst største gruppe med 77 personer. De norske gæster kommer 

primært fra Eigersund- og Vennsla Kommune samt Stavanger Kirkelig 

Fællesråd. 



 

De øvrige udenlandske gæster er få og mange af dem har relationer med de 

danske udstillere.  

 

 

Have & Landskab er en fagudstilling, her er der fokus på faglighed og viden, 

her mødes branchefolk for at udveksle løsninger, her kommer man for at se 

hvad markedet tilbyder og henter ideer til nye investeringer. 

 

Der er og har været meget fokus på andelen af beslutningstagere. På HL13 var 

31% af de besøgende fra mellemste- og øverste ledelsesniveau. På HL15 var 

det 36,6% af de besøgende og i år kom 18% fra det øverste og 14% fra det 

mellemste, altså sammenlagt 32% fra dette niveau. 

 

Vi ved at input kommer fra alle niveauer. Det er velkendt at mange 

organisationer og virksomheder drøfter de input og den viden de har indsamlet 

på HL når de kommer retur fra udstillingen. 

 

Det er glædeligt at se at 11% er studerende og elever, hvilket betyder at der 

allerede på et tidligt tidspunkt opbygges en tradition for at komme på Have & 

Landskab.  



 

 

De besøgende på Have & Landskab kommer fra velkendte segmenter, såsom 

kommuner og regioner, anlægsgartner og brolægger, boligselskaber, 

entreprenør, kirkegård, tegnestuer & rådgivning. 

 

I forbindelse med HL17 har vi valgt at registrere de besøgende i flere 

kategorier, det betyder at områder som planteskoler, landbrug, camping samt 

skole -institutioner er nye målgrupper.  

 

Ser vi på tallene er der tre segmenter som har markant fremgang på HL17. 

 

2670 gæster har registreret sig i som anlægsgartner, hvilket er 750 flere end på 

HL15. 

274 personer har registreret sig som tegnestue / rådgivning, hvilket er 83 flere 

end på HL15. 

234 personer har registreret sig i kategorien golf og camping, hvilket er 30 flere 

end på HL15 

 

Generelt er segmenterne kommune, boligselskab og entreprenør meget li 

HL15. HL17 har haft nedgang i besøgende fra kirkegårdsegmentet. 931 

personer har i forbindelse med udstillingen registreret sig, hvilket var 126 færre 

end på HL15. 



 


