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Hovedpunktsreferat fra kick of møde Minimalspild d. 01.04.2014 

Sted: Gartneriet Thoruplund, Tvingvej 43, 5220 Odense SØ 

Deltagere: Se deltagerliste 

Afbud: Jan Hallum (Hallum Trading), Niels Peter Bach (GASA BØG Denmark), Christian Hald Madsen (PKM)  

 

Dagsorden:  

1. Velkomst 

2. Introduktion til projektet  

a) Gennemgang af Projektet 

b) Gennemgang af Milepæle  

3. Struktur for projektgruppemøderne  

a) Udpegning af operationelle deltagere i arbejdspakkerne  

4. Deltagernes ønsker til projektet  

a) Ønsker i projektet fra deltagerne  

b) Prioritering af ønsker 

c) Ønsker til involvering af yderligere interessenter  

5. Fremtidige møder  

6. Eventuelt 

 

Ad. Pkt. 1 velkomst 

Jørgen K. Andersen, Gartneriet Thoruplund og formand for Danske Prydplanter, bød indledningsvist 

velkommen til gartneriet og takkede på branches vegne for at så mange var mødt op for at byde ind med 

deres deltagelse i projektet. 

Herefter var der en kort velkomst ved Peter Larsen-Ledet, direktør i Danske Prydplanter og 

Projektindehaver, der gennemgik dagsordenen, samt udleverede mappe til alle deltagere. Mappen 

indeholdt bl.a. projektbeskrivelse (10 sider og uddrag af ansøgningen) samt milepæle/tidsplan. 

Arbejdspakkerne (AP1-7) fremgik i projektbeskrivelsen og skulle anvendes i pkt. 4. 

Formålet blev kort gennemgået og oversat: branchen ønsker at kunne optimere holdbarheden af planterne 

fra produktion til kunde - og at kunne dokumentere det! 
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Herefter blev alle deltagere kort præsenteret for hinanden. Særlig velkomst til Karl Christian Kjær, der var 

inviteret til at skulle styre ordet (facilitator) under punkt 4. Ordet blev herefter overdraget til Århus 

Universitet, Institut for Fødevarer (AU-FOOD), der er primær samarbejdspartner på projektet.   

 

Ad. Pkt. 2 Introduktion til projektet 

a. Gennemgang af projektet 

Karen Kofoed Petersen (KKP) og Merete Edelenbos (ME) fra AU-FOOD gennemgik kort formålet som 

beskrevet i ansøgningen, men pointerede samtidig, at projektet succeskriterie afhang af 

kommercialiseringen af resultaterne i projektet. 

Herefter blev de syv arbejdspakker kort gennemgået. Deltagerne bifaldt ideen med at inddrage alle leddene 

i værdikæden fra produktion til detailled, men savnede detailleddet. En stor udfordring for projektet, som 

alle deltagere blev bedt om at byde ind på, idet det ikke var lykkedes hverken AU-FOOD eller Danske 

Prydplanter at få inddraget parter herfra. En mangel der sås i flere andre projekter, og som primært skyldes 

kædernes krav om fortrolighed og konkurrencehemmeligheder. Lykkedes dog til sidst i 

Innovationskosortiet, hvor ME deltog sidste år – men først efter megen overtalelse. 

Deltagerne vendte kort, at man kunne forsøge at etablere kontakt med udenlandske detailkunder, fx 

Mester Grønn i Norge. PLL tilbød at følge op på denne. 

Plantorama og Norges gruppen blev ligeledes nævnt som potentielle medspillere. Michael Stensberg ville 

videreformidle kontakt til sidstnævnte til PLL. 

b. Gennemgang af Milepæle 

ME gennemgik kort milepæle, hvor bilag med milepæle og tidsplan fremgik af faneblad 2 i den udleverede 

projektmappe.  Vigtigt både af hensyn til projektets fremdrift men også for afrapportering til ministeriet 

(GUDP-projekt). 

Af faneblad 3 i projektmappen lå skabelon for indberetning af timer, der skal indrapporteres til PLL d. 01. 

maj i de tre år projektet løber til vidererapportering til GUDP. Hver af deltagerne vil snarest få fremsendt 

deres eget delbudget, d.v.s. oversigt over, hvad der forventes, at virksomhederne bidrager med.  

 

Ad. Pkt. 3 Projektgruppernes  

a. Udpegning af operationelle deltagere i arbejdspakkerne 

Struktur for projektgruppemøderne blev kort gennemgået. Se vedhæftede bilag. Hver arbejdspakke har en 

arbejdspakkeleder, der indkalder til møder og styre disse. Forslaget til grupperne var tentativt og grupperne 

skulle snarest muligt udpege yderligere personer, der vil skulle inddrages for at have de nødvendige 

kompetencer. Der var enighed fra deltagerne om, at man ønskede inddragelse af personer med 

kompetencer inden for salg, hvilket primært var i arbejdspakkerne AP2, AP4 og AP6.  

 To gange årligt indkaldes til styregruppemøder, hvor status på projektet, herunder de syv arbejdspakker 
gennemgås. PLL indkalder via Doodle. 
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Ad. Pkt. 4 Ønsker fra medlemmerne 

Danske Prydplanter er initiativtager til projektet, og ønsker samtidig at alle parter får et tilfredsstillende 

udbytte ud af deltagelsen. Derfor var punktet ”ønsker fra medlemmerne”, d.v.s. deltagerne, sat på 

dagsordenen.  

Styrken hos alle de inviterede deltagere var at man har branchekendskab, hvilket også kan være en 

hæmsko i en udviklingsproces, idet mange processer tages for givet som de eneste rigtig. Til at motivere til 

erkendelsen af nye tiltag var Karl Christian Kjær (KCK) fra landbrug & Fødevare inviteret med til at facilitere 

processen. ”Vinduet er åbent! Ansøgningen er kun rammerne!” 

KCK introducerede kort processen, hvor deltagerne ville blive delt op i tre grupper for at diskutere 

forventningerne til de fem af arbejdspakkerne (ekskl. AP 1 og AP7, der er administrative). 

Herefter ville man delt op efter tilknytning til erhvervet, d.v.s. producenter, leverandører og forskning for at 

prioritere de ønsker, der ved projektets afslutning til skulle opnås. 

a. Ønsker fra projektdeltagerne 

Efter 45 minutters debatering i grupperne, fik hver gruppe 3 minutter til at fremføre deres ønsker i de 

forskellige Arbejdspakker (grupperne fremgår af vedhæftede fil): 

 

Kommentarer til AP2 

- Spild fra pakning til salg (Køl) GR1 

- Sporbarhed. Hvor går det galt? Dokumentation i alle led (a la MPS) GR1 

- Tab af kvalitet GR1 

- Salgsperson GR2 

- %-vids fordeling af svind i kæden GR2 

- Vi vil have svindet afhentet GR2 

- Ha’ tal på spild GR3 

- Hvor sker spildet i forsyningskæden GR3 

- Kende bedre til de efterfølgende led = stille kravsspecifikationer GR3 

 

Kommentarer til AP3 

- Aquapds/Easywater/Modiform GR1 

- Afpræve vacumkøling før transportsimulering GR1 

- STS GR1 

- Højt ledetal GR2 

- Holdbarhedsmidler. Indbygget I emballage eller poser (fugtighed) GR2 

- Hvilken betydning har Vanding/Lys/gødning (ledetal) GR3 

- Stress planter (inden transport) GR 3 

- Testmetode til gartneri omkring omkring Ethylen GR3 
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Kommentarer til AP 4 

- PE-filmning. Hvad betyder det for RH (svamp)/Ethylen/Kuldeskader GR1 

- Vanding under transport (Høj RH og øget vægt – øget energiforbrug) GR1 

- Stoppe respiration under transport GR2   

- Gaspakning, Enkeltvis eller container GR2 

- Fugtabsorberende pakkematerialer GR3  

- Emballage der holder på fugt GR3 

- Emballage, der holder bedre på kvalitet GR3 

- Hvilke emballager er bedst til transport GR3 

- Er der nye løsninger vi kan bruge til at fjerne Ethylen GR3 

- Glas emballage GR3 

 

Kommentarer til AP5 

- System, der kan sikre at man kan transportere planter med forskellige temp. krav GR1 

- Luftcirkulation under transport (kassens udformning) GR1 

- UVC-lys (lastbil, kølerum, energibesparelse) GR1 

- Temperatursvingningers betydning GR1 

-  Vidensindsamling om beskyttende indpakning GR2 

- Virker luftrensning på kvaliteten GR3 

- Kan man dele lastbilerne op i temperaturzonerne GR3 

- Transporten skal pulje produkterne rigtigt GR3 

 

Kommentarer til AP6 

- Engagere GASA BØG i både logistik og salg GR1 

- Engagere detailledet GR1 

- Motivering af butikkerne (koncept og markedsføring) GR2 

- Vanding på CC GR2 

- Datomærkning og sidste salgsdato GR2 

- Shop-in-Shop erfaringer (bl.a Super Best på Mågebakken, Odense) GR2 

- Esay water (potte/kasse) GR2 

- Shop-in-Shop (præsentation i butikkerne) GR2 

- Pilotprojekt (opfølgning af nogle forsøg i butikkerne) GR3 

- Kasser, der kan vandes GR3 

- Bedre information om håndtering GR3 

 

 

b. Prioritering (de gule sedler) 

Deltagerne blev herefter delt op i grupper og bedt om at prioritere de fire indsatser, hvor hver gruppe så 

den største værdi til projektet.  
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Prioritering fra gartnerne 

1) Hvor sker fejlene (svar herpå)? 

2) Hvorfor sker fejlene (sporbarhed, fx MPS/ISO)? 

3) Et system til at undgå fejl, der er certificeret (B2B) 

4) Implementering via fx en APP 

 

Prioritering fra leverandører 

1) De bedste leverandører til branchen 

2) Øget konkurrenceevne (de bedste) 

3) Kvalitetskontrol fra jord til vindueskarm 

4) Bæredygtigt koncept til detailhandlen 

 

Prioritering fra AU/Universitetet 

1) Erhvervet styrker deres konkurrencekraft 

2) AU udvikler ny viden = publikationer 

3) Erhvervet bruger ”vores” nye viden 

4) AU er første valg i nye projekter 

KCK pointerede, at ønskerne og prioriteringen nu lå tilgængelige for styregruppen og at man ikke måtte 

miste disse af syne gennem processen.  

  

c. Øvrige kompetencer 

For at nå et mål, er det nødvendigt at have de nødvendige kompetencer og ressourcer. Følgende 

kompetencer blev identificeret som manglende i nuværende setup: 

- Salgsselskaberne (fx GASA BØG Danmark) skal inddrages yderligere med kompetencer fra salget for at 

skabe den fornødne interesse og input. 

- Detailledet skal overtales til at bidrage med nødvendigt input – for egen og branchens skyld 

- Container Centralen med deres erfaring inden for hylder, vanding m.m. 

 

Ad. Pkt 5. Fremtidige møder 

AU-FOOD inviterer til første møde d. 15. maj 2014 i Årslev (Note: Udsat til efter sommerferien). Her vil man 

bl.a. gerne introducere det udstyr, der foreløbigt er anskaffet til projektet, samt vende ønske om alternativt 

udstyr/materiel. 

Styregruppemøder vil blive indkaldt via Doodle (2 gange årligt) 

Arbejdspakkemøder vil blive indkaldt af arbejdspakkeleder efter behov. 
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Ad. Pkt. 6 Eventuelt 

Ingen punkter drøftet. 

 

Mødet sluttede kl. 19:35 med let spisning 

 

Referenten takker for god ro og orden 

 

Peter Larsen-Ledet 

d. 03. april 2014 


