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Referat fra Partnerskabsmøde torsdag d. 26. november 2015 kl. 12:30 til 16:00. 

Mødet afholdtes hos AU-FOOD. 

 

 

Dagsorden: 

1. Velkomst og frokost 

2. Gennemgang af status for arbejdspakkerne  

 AP1: Projektledelse og Kommunikation 

 AP2: Screening af planter og Kortlægning af spild 

 AP3: Klargøring af planter til transport 

 AP4: Pakning af planter til før transport 

 AP5: Optimal håndtering og transport af planter 

 AP6: Systemer til forlænget hyldeliv ved salg 

 AP7: Implementering af projektets resultater i erhvervet  

3.  Rundvisning 

4. Kaffe og netværk 

5. Bordet rundt 

6. Afslutning  

  

 

Ad. Pkt. 1 Velkomst 

Peter Larsen-Ledet, Flora Dania, bød velkommen på vegne af Flora Dania og AU-FOOD. Flora 

Dania og AU-FOOD roste den gode opbakning fra næsten alle partnere, idet Partnerskabsmøder er 

vigtige for at få formidlet den nye viden til hele værdikæden. 

Der var kort præsentation af alle partnerne, idet der var tilgået enkelte nye (Alexandru Luca fra AU-

Food samt Sky-light). PLL havde desuden hilsen med fra Jørgen K. Andersen, Flora Dania, der 

desværre var blevet forhindret, samt fra Aksel Wiberg, Planteskoleringen. 

PLL gennemgik kort dagsordenen og anmodede om, at yderligere punkter kunne tilføjes 

dagsordenen fra partnerne. Dette var ikke tilfældet.  

 

Ad. Pkt. 2. Status for arbejdspakkerne 

AP1: Projektledelse og Kommunikation(PLL) 

PLL oplyste til dette punkt, at GUDP havde godkendt både første delrapport (inkl. udbetaling af 

første års tilskud), ligesom de havde accepteret styregruppens anmodning om forlængelse med 

yderligere et år til d. 31. december 2017. Dette havde medført, at Flora Dania skulle indsende nye 

budgetter, men dette havde ikke givet anledning til spørgsmål. 

I forlængelse af punktet budget gjorde PLL opmærksom på vigtigheden af, at alle partnere udfylder 

tidsregistreringsskemaerne, idet branchen er medfinansierende til projektet (skemaerne er afgørende 

for størrelsen/udbetalingen af tilskuddene). Louise Vorre fra Flora Dania kontakter alle partnere og 

assisterer med udfyldningen af disse i december og januar. De, der endnu ikke har modtaget 

skabelon, får en sådan tilsendt. 

Kommunikationsmæssigt oplyste PLL, at der var afholdt Styregruppemøde i henholdsvis august og 

november, ligesom sidste Partnerskabsmøde var afholdt januar 2015. Desuden er der lavet 
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nyhedsbreve, nu 5 i alt, der er tilgængelige på www.floradania-org.dk/services/projekt-

minimalspild/ . 

Endelig oplyste PLL at der d. 06. april 2016 var planlagt Åbent hus arrangement i.f.m. projektet, og 

anmodede om, at man allerede nu satte kryds i kalenderen på denne dato. 

  

 

AP2: Screening af planter og kortlægning af spild (ALLE) 

Del I: Kortlægning af spild.  

LV var påbegyndt indsamlingen af eksisterende data. Bl.a. gennemgik LV temarapporten om svind, 

der var udarbejdet af Floradania Marketing i 2007. Hertil havde Louise lavet interviews i flere dele 

af værdikæden for at bekræfte validiteten i udsagnene. Det viste sig, at størstedelen af 

konklusionerne og anbefalinger fortsat holder stik. Dog vigtigt at definere svind i detailleddet, idet 

der er afvigelser fra definitionen. LV arbejder videre og koordinerer med AU-FOOD. 

  

Del II: Screening af planter (se AP3) 

 

AP3: Klargøring af planter til transport (KKP) 

KKP udleverede slides med resultaterne af de foreløbige tests (KKP udleverede slides, der også er 

vedhæftet dette referat). Følgende tests var foretaget: 

- Kan silicium give øget stresstolerance 

- Midler der potentielt kan reducere transpirationen fra planter 

- Osmotisk stress, der potentielt kan reducere transpiration 

- Temperaturer og ethylenfølsomhed (se også pakke AP3) 

Se resultater i de udleverede slides. 

 

KKP gennemgik ligeledes resultaterne for screeningen af planter for ethylenfølsomhed og 

produktion ved forskellige temperaturer (se udleverede slides). 

 

Kommentarer fra partnerne omkring Holdbarhedstest:  

- Schlumbergera: Vigtigt at inddrage effekten af forbehandling (Torben Moth) 

- Roser: Ikke påvirket af Ethylen i samme grad. Skyldes mange års udvikling (Torben Moth) 

- Skal være opmærksomme på nye dyrkningsmedier. Stiller spørgsmålstegn ved, om 

erstatningen af spagnum med nye dyrkningsmedier (m. fx træflis) giver udfordringer m.h.t. 

Ethylen (Torben Moth). 

 

Kommende forsøgsaktiviteter: 

Screening for effekter af VaporSeal i en række plantearter (feb/marts) 

Ethylenproduktion fra udvalgte plantearter på forskellige udviklingstrin og ved forskellige 

temperaturer (feb/marts) 

Ethylensensitivitet ved 5 forskellige temperaturer mellem 4 og 16 grader for planter på forskellige 

udviklingstrin (mar-april) 

Ethylenproduktion fra dyrkningsmedier (mar-maj) 

 

 

http://www.floradania-org.dk/services/projekt-minimalspild/
http://www.floradania-org.dk/services/projekt-minimalspild/
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AP 4 Pakning af planter til transport 

ME gennemgik AP4 og udleverede slides med resultater fra de foreløbige forsøg inden for denne 

arbejdspakke, samt resultater udarbejdet til både arbejdspakke 2 og arbejdspakke 4 (Slides 

vedhæftet dette referat). 

Har man noget emballage, som man gerne vil have målt på, er man velkommen til at sende det ind 

til Merete (AU-FOOD/Årslev). 

Herefter gennemgik Alexandru målingerne af temperaturer, relativ luftfugtighed og med Ethylen 

gennem transportsimuleringer med forskellige emballager (på slides fra ME). 

 

Ideer og planer for 2016 

- Oversigt over forsyningskæden/samtransport 

- Måling af mikroklima fra producent til butik (alle parter) 

- Måling af mikroklima under transport (Alex Andersen) 

- Holdbarhedstest af planter udsat for optimal/ikke optimal håndtering i forsyningskæden 

(AU-FOOD) 

- Udvikling af en standardtest for måling af Ethylen fra materialer/indhold i lokaler til 

produktion/opbevaring af planter. 

 

Spørgsmål fra partnerne: 

Kunne det være en ide at teste gennemtrængningsgraden for Ethylen i svøb? 

Torben Moth kunne desuden berette om en ”nærdødsoplevelse”, idet transport til Rusland havde 

vist vigtigheden af udluftning under transporten (nogle biler havde ikke mulighed for at åbne luger). 

Punktet var af afgørende betydning for projektet, idet eksemplet igen bekræfter, at planterne skal 

monitoreres gennem hele kæden. Punktet blev henvist til næste AP. 

 

   

AP 5: Optimal håndtering og transport 

Ib og Tommy Andersen fra Alex Andersen gennemgik deres ”Link It All”-system, hvor det er 

muligt at kontrollere temperaturer og luftfugtighed. Med forskellige programmer er det muligt at 

justere varme/kulde, således, at stigningen sker gradvist i etaper, så der ikke lyn-køles og planter 

ødelægges.  

Slutteligt blev status for ”App Veko” gennemgået. Skift af leverandør på udviklingen har betydet, at 

man ikke er kommet så langt, som man ønskede. 

I denne arbejdspakke bidrog også FlexTecnic, der i deres arbejde med affugtning har erkendt, at de 

ikke kunne løse udfordringen med funktionalitet og størrelse af affugter alene. Har derfor indgået 

partnerskab med ingeniørfirma, der kan assistere med denne problemstilling. 

Målet er at nedbringe affugter til størrelse passende med CC-container. Processen fortsætter i 2016.   

 

AP 6: Systemer til forlænget hyldeliv i detailledet 

FlexTechnic har arbejdet med flere løsninger og været i dialog med flere detailkæder. Dog svær 

dialog med særligt dagligvarekæderne.  

 

Forslag til løsninger fra partnerne:  

Måle mikroklimaet ude i detailledet for at påvise betydningen af ordentlig pasning. Dog frygt fra 

flere partnere, at dagligvarekæderne allerede har indregnet spildet og derfor ikke ser gevinst. 
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Løsninger skal ud over besparelsen, også kunne påvise/bevirke øget salg (afsætning). 

Et salgsstativ er forsøgt udlånt til forskellige detailbutikker, men omkostningerne til anskaffelsen 

skræmmer. Forslag fra partner om, at stativet ikke skal sælges, men lånes ud mod depositum (idé 

fra konfektionsbranchen, hvor man ”lejer” stativet ud til DKK1.500 pr. år, der alternativt sælges for 

DKK3.000 (DKK 3.000 er ca. kostprisen). Erfaringerne fra konfektionsbranchen viser, at kun de 

færreste leverer tilbage, hvorefter restbeløbet kan faktureres. 

 

 

AP 7: Implementering af projekt (DP) 

Planlagt åbent hus arrangement i april 2016, hvor det bliver muligt for branchens aktører at se de 

foreløbige resultater. Projektets implementering i branchen er succeskriteriet for projektet, hvorfor 

projektets AP skal kunne relatere hertil.   

Desuden er der allerede udarbejdet 6 artikler til GartnerTidende (findes også under 

http://www.floradania-org.dk/services/projekt-minimalspild/), hvor interessenter informeres om 

projektet.  

 

Ad. Pkt. 3 Rundvisning 

Først viste Alex Andersen en af deres biler frem, hvor det var muligt at se diverse 

udluftningsmuligheder, samt varmekilder i en bil. Desuden blev det fremvist, hvor målerne placeres 

i bilen for at få de mest valide tal. Partnerne viste stor interesse for bilen, der viste mulighederne for 

overvågningen af tranporten. 

 

Herefter gik turen ind i Årslevs laboratorium, hvor forskellige transportsimuleringer bl.a. ved 

forskellige temperaturer (Henholdsvis 4 og 16 grader), varighed af transport (henholdsvis 24 og 96 

timer) og ethylenpåvirkning (henholdsvis 0, 25 og 5,0 ppm) blev fremvist. Resultaterne talte deres 

tydelige sprog, idet Campanula ikke overraskende foretrækker kort, kølig og tranport uden Ethylen. 

Men nu er dokumentationen så også på plads. Desuden så man tydeligt at ethylenfølsomheden i 

både Campanula og Schlumbergera var meget mindre ved 4 grader end ved 16 grader. 

 

Ad. Pkt 4. Kaffe og Netværk 

Blev lavet om til netværk, mens kaffen blev sat under pkt. 5  

 

Ad. Pkt. 5 Bordet rundt 

Punktet var sat på for at vende ønsker, mangler og eventuelt. KKP gennemgik kort ønskerne fra 

sidste partnerskabsmøde, hvor langt størstedelen var blevet fulgt til dørs. Dog udeståender med 

scannertal fra øvrige detailbutikker (tal modtaget fra Planteskoleringen. Disse er dog ikke 

bearbejdet yderligere endnu, men vil blive inddraget i kortlægningen af spild (AP2)). 

Partnerne vendte følgende ønsker: 

- Inddragelsen af andre detailkæder end danske, såfremt disse ikke ønskede at oplyse tal eller 

bidrage, fx ICA 

- Betydningen af varierende temperaturer i værdikæden. Dette punkt vil blive undersøgt af 

AU-FOOD 

- Mærkning af planterne med indikationer for optimale transporttemperaturer, fx blå potter til 

kulderesistente planter og røde til planter med krav om højere temperaturer. Idé vandt 

http://www.floradania-org.dk/services/projekt-minimalspild/
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opbakning fra de fleste, men samtidig blev problematikken fremhævet, at planterne i høj 

grad pakkes efter kunder og aflæsningssteder – og ikke efter temperaturforhold 

- Inddragelsen af udenlandske producentforeninger i slutningen af projektet for at vise dem 

vigtigheden af korrekt transport, således planterne kan blive transporteret optimalt af alle 

transportører og dermed give kunderne en generelt bedre oplevelse. (Note: Idé tilgået efter 

mødet).    

 

 

Ad. pkt. 6 Afslutning 

Der blev afslutningsvist endnu engang erindret om Åbent hus arrangementet d. 06. april 2016. 

Partnerne vendte kort omkring afholdelsesstedet, men endte hurtigt med at beslutte, at Årslev var 

bedste location. 

 

Næste møde: Indkaldes at styregruppen efter Åbent Hus arrangement d. 06. april 2016 ved AU-

FOOD Årslev 

 

 


