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Ansøgning om tilskud i 2015 
Der må ikke skrives eller raderes i de grå tonede felter. 

Den kursiverede vejledning bedes slettet ved udfyldelsen. 

Angiv ved afkrydsning hvilken fond der søges 

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter  

Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget X 

1. Projektets titel 

Kort men samtidig dæk-

kende titel for projektet 

 

Minimalspild – formidlingen af projektet 

2. Projektets formål                                                                
afkryds det eller de vig-

tigste områder 

Forskning og forsøg  

Produktudvikling   

Rådgivning X 

Uddannelse  

Afsætningsfremme  

3. Projektoplysninger  Start    dd.mm. åååå. Slut    dd.mm. åååå. 

01.0.01.2015 01.01.2015 

Tidligere ansøgning/bevilling Ansøgt tidligere År Bevilget kr. År 

a) Er projektet ansøgt tidligere  Nej    

b) Er ansøgt tidligere med et lig-

nende indhold 
Nej    

Kommende ansøgning/bevilling Forventes År Forventet kr.  

Forventes projektet genansøgt JA 2016 200.000 

4. Kort beskrivelse af ansøger 
Der skal anføres om der er tale om en for-

ening, organisation, offentlig institution o.l. 

efterfulgt af en kort beskrivelse af enheden 

herunder ansøgers/projektets hovedaktørers 

kompetencer inden for det pågældende om-

råde kort beskrives. Vedlæg eventuelt CV, 

kopi af vedtægter o.l.  

 

 

 

 

Danske Prydplanter er en brancheforening for producenter og salgs-

selskaber, der producerer og afsætter prydplanter.  

Foreningen arbejder med at styrke produktion og afsætning gennem 

branchetilrettede logistikløsninger, fælles markedsføring, målrettede 

rådgivningsaktiviteter samt forsknings- og forsøgsarbejder.  
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5. Projektets budget 
Indsæt efter behov rækker i tabellen. 

2015 

Timeantal 

2015 

Timesats 

2015 

t. kr. 

Ved flerårigt projekt 

Hele projektet i t. kr. 

Intern lønomkostning (1 linje pr. kategori) 100 500 50  

Intern lønomkostning (1 linje pr. kategori)     

Ekstern bistand (f.eks. konsulentbistand, bureauass. iflg. regning) 

AU – Institut for Fødevarer  

I alt 

 
50 

50 
 

Materialer (anfør art, indsæt linjer efter behov) 

Folder og andet trykt materiale 

I alt 

 

50 

50 
 

Projektmedfinansiering (projektbeskrivelse vedlægges)   

Andre udgifter (max 5 % af total)   

Andele af regnskab og revision 5  

Total (totalen for 2015 skal stemme med total pkt.6). 155  

6. Finansiering i 2014 
Ansøgt 

Sæt X 

Bevilget 

Sæt X 
t. Kr. % 

Denne ansøgning X  155 100 

Landdistriktsmidler     

Andre offentlige midler (specificer arten nedenfor)     

     

Bidrag samarbejdspartnere     

Andre tilskud/bidrag     

Egenfinansiering     

Total (totalen skal stemme med total 2015 pkt.5).   155 100 

7. Ansøger 

Navn og adresse anføres 

Danske Prydplanter  

Hvidkærvej 29  

DK – 5250 Odense SV  

8. Projektansvarlig 
Navn, telefonnummer og e-mail 

Peter Larsen-Ledet, Tlf: 6317 3450, E-mail: pll@danskeprydplanter.dk 

9. Samarbejdsparter 
Hvis projektet gennemføres i samarbejde med andre par-

ter/projektdeltagere skal det anføres hvem der er tale om. 

Institut for Fødevare, Aarhus Universitet   

Kristinebjergvej 10 

DK – 5792 Årslev 
 

10. Pengeinstitut  
Ansøgers pengeinstitut samt konto anføres (H-reg. nr., reg. nr. 

og kontonummer) 

Nordea Bank, Sct Clemens Torv 2-6, 8100 Aarhus C  

Reg. Nr. 2211 Konto nr. 6880 969 151  
 

11. Revisor 
Revisors navn, firma, adresse, telefon nr. og e-mail adresse an-

føres. Revisor skal være en statsautoriseret revisor eller regi-

streret revisor. Er ansøger en statsinstitution skal navn, telefon 

nr., e-mail anføres for den regnskabsansvarlige. 

Kovsted & Skovgård, Statsautoriseret Revisionsak-tie-

selskab, Vester Ringgade 61, 8200 Århus N.  

 

12. Sted og dato  

   

13. Titel, navn og underskrift 

Odense d. 29/08            2014.  
Direktør Peter Larsen-Ledet 
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13. Projektbeskrivelse (skal skrives med 12 dpi, ikke fed, ikke kursiv, enkelt linjeafstand) 

Det i parentes anførte slettes ved skemaudfyldelsen. 
13. 1. Projektets formål  
Danske Prydplanter iværksatte d. 01. januar 2014 projektet Minimalspild – Mindre blomsterspild fra 

gartneri til forbruger sammen med Aarhus Universitet med det formål at øge holdbarheden af planter 

gennem værdikæden og dermed nedbringe spild (kassation af planter). Formålet med nærværende pro-

jekt er at formidle resultaterne fra dette projekt.  
 

13. 2. Baggrund/faglig begrundelse for projektet  
Baggrunden for projektet er et stort ønske fra prydplantebranchen om at begrænse spildet af prydplan-

ter fra producent til forbruger. En begrænsning i spildet vil på samme tid kunne øge leveringssikkerhe-

den og interessen for prydplanter og minimere inputtet af ressourcer per solgt enhed til gavn for mil-

jøet. Der produceres årligt ca. 600 mio. planter, fordelt på knapt 300 arter, hvoraf 75 % går til eksport. 

Den lange transporttid har derfor altid været en udfordring for branchen, men kan man dokumentere, at 

tranporten sker under 100% kontrollerede forhold og dokumentere, at holdbarheden forlænges, vil det 

kunne medføre en bedre oplevelse hos både butik og forbruger med større efterspørgsel til følge. 

Som supplement til projektet er det vigtigt at foretage en løbende og tæt formidling af dels problemstil-

lingerne og efterhånden også resultaterne.   Her tænkes på de respektive arbejdspakker, hvor de rette 

personer i værdikæden skal informeres, således de aktivt kan anvende resultaterne, når disse foreligger. 

 

13. 3. Projektets indhold  

Projektet Minimalspild består af 7 arbejdspakker, hvor man indhenter informationer fra alle led i værdi-

kæden for i første omgang at identificere forbedringsmuligheder, hvorefter universitetet i samarbejde 

med leverandører, producenter og eksportører identificere parametre, der påviseligt er med til at for-

bedre holdbarheden af planterne.  

Indholdet i nærværende projekt er at sørge for formidlingen af resultaterne til producenter og andre in-

teressenter på henholdsvis en årlig Informationsdag, samt i kvartalsvise nyhedsbreve og foldere. 

Informationsdag: Informationsdag hvor deltagere og andre interessenter bliver præsenteret for resulta-

terne. Pris: 40.000 

Nyhedsbrevet: Der planlægges et Nyhedsbrev for hver gang, der foreligger relevante oplysninger fra 

respektive arbejdspakker og hvor resultaterne kan implementeres løbende. Som minimum planlægges 

fire Nyhedsbreve i 2015. Pris i alt kr. 20.000Folder: En folder skal være med til at samle op på de frem-

komne resultater, således interessenter i hele branchen kan modtage de nødvendige informationer. Pris 

udarbejdelse kr. 20.000, Billeder og tryk kr. 20.000. Pris i alt kr. 40.000     

Aarhus Universitet skal være behjælpelig i formidlingsprocessen ved bl.a. at skulle arrangere demon-

strationsdage på deres lokationer, d.v.s. i forskningsmiljøet. Pris kr. 50.000 

 

13. 4. Udbyttet af projektet  
Danske Prydplanter forventer med projektet, at kunne dokumentere og garantere et lavt spild og en høj 

kvalitet, der vil være med til at styrke planters overordnede image og betyde at producenterne kan opnå 

op til 20 % bedre dækningsgrad – samtidig med at grossister, transportører og producenter af tekniske 

løsninger kan udvide deres aktiviteter på nuværende og nye markeder. 

 

13. 5. Planer vedr. offentliggørelse  
Ny viden fra projektet vil primært blive formidlet  til producenter af prydplanter, grossisterne (salgssel-

skaberne) og øvrige interessenter i branchen gennem nyhedsbreve, www.danskeprydplanter.dk og fol-

dere. Hele branchen vil også løbende have adgang til projektets resultater gennem artikler i fagblade, fx 

GartnerTidende, ved Åbent Hus arrangementer, indlæg på foreningens årlige temadage og gennem del-

tagelse i workshops arrangeret af Danske Prydplanter. 

 

13. 6. Uddybning af tidligere ansøgning  
Projektet Minimalspild har været ansøgt og modtaget tilskud via Grønt Udviklings og Demonstrations-

program, GUDP (Journal nr. 34009-13-0701). Dette projekt løber fra 01. januar 2014 til 31. december 

2017. 

 

http://www.danskeprydplanter.dk/
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13.7. Angivelse af evt. nyhedsværdi. 

I detailleddet måles planternes holdbarhed som ”Shelf Life”, d.v.s. hvor lang tid planterne er ”salgs-

bare” på hylderne. Dette er sammen med salgsfrekvens to entydige målbare succeskriterier. Kan man 

fra branchen være med til at forlænge denne ”Shelf Life” gennem forbedret produktions- og logistikfor-

hold i de foregående led i værdikæden, kan salgsfrekvensen formentlig ligeledes forlænges.  

 

 

 

 

14. Bilagsliste (liste over evt. bilag vedlagt ansøgningen f. eks CV’er, vedtægter o.). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


