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ed kick-off mødet blev milepæle i 
projektet, der kort betegnes Minimal-
Spild, gennemgået. Herefter blev de 

syv arbejdspakker præsenteret, hvor fem af 
arbejdspakkerne er med forskningsindhold, 
og de sidste to med administrativt indhold 
nemlig kommunikation og afrapportering. 

Aktivt salgsparameter
anden halvdel af seancen blev kørt som 
workshop, hvor deltagerne i grupper hen-
holdsvis skulle identificere detailmål i projek-
ter, det vil sige, skal være rammerne for hvad 
de enkelte arbejdspakker skal indeholde, for 
at projektet bliver en succes for branchen 
– og hermed et aktivt salgsparameter i det 
fremtidige salg. 

Ud over at kunne forbedre holdbarheden 
af planterne i værdikæden, er det vigtigt at 
identificere tiltag, hvormed disse konkrete 
resultater kan kommunikeres ud til kunderne  
-grossister, detailkæder og -butikker.

Specielt i arbejdspakke 2, hvor man afsø-
ger kortlægningen af spild, var alle enige om, 
at det var ønskeligt med en certificerings-
ordning, der kunne netop dokumentere de 
mange tiltag.

Workshoppen sluttede af med en priori-
tering af de mange delmål, som grupperne 
havde fundet frem til. Her redegjorde hen-
holdsvis gartnergruppen, leverandørgruppen 
og forskerne for årsagerne til deres priorite-

ringer af mål, og vigtigst af alt fik grupperne 
ejerskab for målene i projektet.

Faglig dag planlagt
næste fælles aktivitet i projektet er en faglig 
dag ved institut for Fødevarer, aarhus Uni-
versitet (aU-FOOd) i Årslev umiddelbart efter 
sommerferien, hvor aU-FOOd vil introducere 
det udstyr (ULO-kamre, ethylenmåleudstyr, 
sensorer med mere), der skal indgå og er 

anskaffet til projektet, samt vende alternative 
materialeønsker til projektet.

Planen for projektet, der løber fra 1. januar 
2014 til 31. december 2016, er, at der hvert 
halve år afholdes styregruppemøder, hvor 
status på projektet efterfølgende vil blive 
meldt ud til branchen. informationer om pro-
jektet vil derudover tilgå via henholdsvis dan-
ske Prydplanters nyhedsbreve, på gå-hjem-
møder samt som artikler i gartnertidende. n

Den 1. april 2014 blev der afholdt kick-off møde hos Gart-
neriet Thoruplund i projektet ”Mindre blomsterspild fra 
gartneri til forbruger” med deltagelse af alle medansøgere

Kick-off møde for 
Holdbarhedsprojektet 

Af: Peter Larsen-Ledet, danske Prydplanter, pll@danskeprydplanter.dk

Mere information

Yderligere spørgsmål til projektet kan rettes til: 
Merete edelenbos, aU-FOOd: Merete.edelenbos@agrsci.dk 
Karen Koefoed Petersen, aU-FOOd: KarenK.Petersen@agrsci.dk 
Peter Larsen-Ledet, danske Prydplanter: pll@danskeprydplanter.dk 
Man kan ligeledes læse om projektet på gUdPs hjemmeside: 
http://naturerhverv.dk/tvaergaaende/gudp/gudp-projekter/  
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Ankomst til og omlæsning hos GASA 
BØG eller en anden dansk eksport-
virksomhed er potteplanternes første 
stop på vejen fra gartneri til forbruger. 
Foto: Lotte Bjarke

Projektet er medfinansieret af gUdP


