
Floradania
Innovationsmuligheder

Knud Erik Hilding-Hamann

Produktion og Innovation



Program

• Grundlæggende forudsætninger

• Udfordringer i sektoren

• Digitalisering

• Automatisering

• Forbruger trends og innovationsretninger

• Innovationstilgang
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Grundlæggende forudsætninger

• Vi har aldrig haft mere brug for planter og 
blomster

• Planter/blomster er en stærk forbruger-
trend  - yderligere forstærket under Covid-19

• Flere spændende fremtidige 
markedssegmenter

• Blomsterproduktion er og bliver en 
teknologiintensiv sektor

• Bæredygtighed er ikke kunne en niche – og 
der er flere bæredygtige retninger 



Udfordringer

• Generationsskifte 

• Arbejdskraft 

• Klimaforandringer

• International Priskonkurrence 

• Krav om digitalisering

• Stigende omkostninger - energi/teknologi

• Dynamisk værdikæde 

• Indkøberpres på pris & dokumentation

• Øget pres for bæredygtig produktion

• Styrke værdi af ydelser og værdi af virksomheden



DIGITALISERING

• Digital data udveksling mellem gartnerier, 
distributører, detailhandel og forbrugerne.

• Potentiel ”Disruption” på vej fra digitale 
giganter

• Blomsterdataudveksling kan optimere 
produktion, timing, reducere spild, og 
understøtte bæredygtighed.

• Konkurrenterne er i gang.

• Dataudnyttelse er central ikke blot 
dataproduktion.



Robotanvendelser på vej, i test eller 
implementeret

• Præcisions-gartnerbrug
• Såning og plantning
• Planteskole automation
• Monitorering af forurening
• Ukrudtsmonitorering og fjernelse
• Plante høst automation
• Blomsterbuket binding automatiseret
• Blomsterpakning automatiseret
• Blomsterautomater



Forbrugertrends
Levende tage

Ødemark/vild natur



Overordnede retninger for innovation

• Værdi gennem services – blomster som en 
service

• Værdi gennem data og kombination af data

• Supplerende produkter til planter – nye 
kombinationer

• Vedligeholdelse og opgradering af produktet 

• Optimering af brugerens planteanvendelse

• Salg af viden om planter og planteoptimering 

• Nye eller tilpasning af planter til kundebehov

• Reduktion af omkostninger

• Opnå en bæredygtig profil



Hvad hvis vi skulle udvikle en 
græsslåmaskine?



Hvad hvis…









Bæredygtig blomsterproduktion

• Emballage

• Energi, vand og kemiforbrug

• Import og hvorfra?

• Jord, spagnum og biodiversitet

• Recirkulation af materialer

• Arbejdskraft, forhold og miljø

• Sundhed

• Transport

• Certificering og dokumentation



Hvad kan Teknologisk Institut tilbyde

• Produktudvikling 

• Procesoptimering (infogrow)

• Teknologiudvikling

• Udvikling af nye energiløsninger

• Serviceudvikling 

• Robot og drone udvikling 

• Udvikling af bæredygtige modeller

• Partnerskabsudvikling

• Inkl. forskning og udvikling



Finansieringsprogrammer

Industriens fond finansieret

• Servitize www.servitize.dk

• NEW NORMAL 
https://www.teknologisk.dk/ydelser/the-new-
normal/42099

• Data systemer via teknologileverandører (på 
vej)

Cirkulær og bæredygtig forretningsmodel

• Nationale og regionale programmer 
https://ldcluster.com/portfolio-item/rethink-
business-4-cirkulaer-forretningsudvikling/

• https://groenogcirkulaer.dk/

Andre teknologiorienterede programmer

• SMV Digital https://smvdigital.dk/

• Inno-Booster 
https://innovationsfonden.dk/en/programme
s/innobooster

• EUDP 
https://ens.dk/ansvarsomraader/forskning-
udvikling/eudp

• MUDP https://ecoinnovation.dk/

• GUDP www.gudp.dk

http://www.servitize.dk/
https://www.teknologisk.dk/ydelser/the-new-normal/42099
https://ldcluster.com/portfolio-item/rethink-business-4-cirkulaer-forretningsudvikling/
https://groenogcirkulaer.dk/
https://smvdigital.dk/
https://innovationsfonden.dk/en/programmes/innobooster
https://ens.dk/ansvarsomraader/forskning-udvikling/eudp
https://ecoinnovation.dk/
http://www.gudp.dk/


• Tour De France 2022

• European Football 
championship 2021

• Mulighed for blomster 
displays

• Blomsterreklame med 
høj eksponering
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