
Mindre bloMsterspild 

projekt
MiniMalspild

fra gartneri til forbruger

Flora dania - brancheforening for produktion og salg af potteplanter



   

ingen har gavn af spild

Repræsentant fra detailledet
   <10 %
plantespild er der i 
detailledet f.eks. supermarkeder og 
discountforretninger

”spild betyder mindre omsætning, og 
det er vi absolut ikke interesserede i.”

I detailledet er der stor fokus på at nedbringe spild, også 
plantespild. Hos nogle repræsentanter er der specifikke 
procedurer for, hvordan planter skal transporteres og pas-
ses for at undgå spild. 

Desuden sørger man flere steder for at planlægge efter 
forbrugernes smag, så man allerede her 
minimerer spild. 

Dialog omkring pasning af planter er et vigtigt 
element hos detailledet. Her sørger man for at være i kon-
takt med alle forretninger for at sikre, at planterne har de 
bedste betingelser. 

Gennem vejledning og nye tekniske løsninger 
forsøger projektet at understøtte detailleddet.

5% 
så meget plantespild kalkulerer gart-
nerierne med. 



Målsætninger i Projekt MinimalSpild

reducere plantespildet med 50 %

Udvikle metoder til afhærdning af prydplanter 

Udvikle teknikker og anbefalinger for optimal 
håndtering  og transport

Udvikle nemme løsninger så planterne holder læn-
gere på hylderne i detailhandlen. 

Udvikle beskyttende pakning til prydplanter
mod ethylen, høj luftfugtighed og kulde

Kortlægge omfanget og årsager til spild fra gartneri til forbruger.



I Projekt MinimalSpild er der 
repræsentanter fra hele vær-
dikæden. Det 
sikrer, at vi får input fra alle 
led i kæden

Forskerne gennemfører 
forsøg, der skal danne 
grundlag for anbefalinger, 
der i fremtiden kan mindske 
plantespild fra gartneri til 
forbruger. 

På partnerskabsmøder samles 
alle deltagere og diskuterer 
relevante 
problemstillinger. 

Gennem dialog med 
hele kæden kommer vi tættere 
på nye løsninger, der sikrer min-
dre plantespild. 

Deltagere i projektet
I Projekt MinimalSpild er 
der repræsentanter fra 
hele værdikæden. Det 
sikrer, at vi får input fra 
alle led i kæden

Forskerne gennemfører 
forsøg, der skal danne 
grundlag for anbefalinger, 
der i fremtiden kan mindske 
plantespild fra gartneri til 
forbruger. 

På partnerskabsmøder 
samles alle deltagere og 
diskuterer relevante 
problemstillinger. 

Gennem dialog med 
hele kæden kommer vi 
tættere på nye løsninger, der 
sikrer mindre plantespild. 

Deltagere i projektet



Hos gartnerierne anvender man den nyeste tekno-
logi på markedet. Samtidig sørger man for at  forædle 
og udvikle planter, så de kan tåle forholdene under 
transport, i butikken og 
hjemme hos forbrugeren.

Gartnerierne er i tæt dialog med transportørerne for 
at sikre, at planterne transporteres under optimale 
forhold. Samtransport af mange 
forskellige  potteplanter er en stor udfordring. 

”det er vigtigt at forædle planterne, så 
de også er flotte hjemme i 
stuen efter 14 dage.”
Repræsentant fra Flora Dania - Brancheforeningen for 
produktion og salg af potteplanter

Potteplanter har forskellige behov under 
transport. Derfor er samtransport en udfordring og 
ofte et kompromis. Projektet vil komme med 
opdaterede anbefalinger på dette område.

I Projekt MinimalSpild udvikles en app, der kan hjæl-
pe chaufføren med at  kontrollere  
klimaforholdene, så han kan tage passende forholds-
regler under transporten.  

Gennem ny viden om indpakning og placering af 
planterne på containerne kan 
transportørerne pakke og beskytte planterne inden 
transporten.  

<5 %  
af plantespildet sker under 
transport. Typisk er høj luftighed og 
forkerte temperaturer under transport 
skyld i en stor del af spildet



Kort om projektet

      6,3
Millioner kroner  
støttes projektet med 
af GUDP

         19 
Repræsentanter fra 
hele kæden
deltager i projektet

      9
Forsøg er 
indtil videre 
gennemført

I projekt Minimalspild arbejder vi 
sammen på tværs af brancher, for at 
sikre mest mulig gavn af 
resultaterne. 

Resultaterne i  projektet offentliggøres 
gennem nyhedsbreve og i 
tidsskrifter som f.eks. 
Gartner Tidende. 
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Flora Dania
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