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Ekstraordinær ansøgning om tilskud i 2019 
Der må ikke skrives eller raderes i de grå tonede felter. 

Den kursiverede vejledning bedes slettet ved udfyldelsen. 

Angiv prioriteret hvilken fond der søges (A=1. prioritet B=2. prioritet) 

Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget B 

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter A 

1. Projektets titel 

Kort men samtidig dæk-

kende titel for projektet 
Max 50 tegn 

    Forundersøgelse til bæredygtig emballage i gartneribranchen  

2. Projektets formål                                                                

Anfør den relevante § jf. 

bekendtgørelsen. 

Fonden kan i henhold til landbrugsstøtteloven yde tilskud 

til projekter, der falder ind under de til højre anførte ho-

vedformål. Fondens midler skal anvendes i overensstem-

melse med EU's statsstøtteregler, hvilket tager udgangs-

punkt i bekendtgørelse nr. 977 af 26. august 2015 om 

støtte til fordel for primærlandbrugsproduktionen m.v. 

Der kan kun anføres én hjemmel. Under medfinansiering 

anføres hvilket program der er tale om. 

Forskning og forsøg  

 

Afsætningsfremme 

 

Rådgivning 

 

Uddannelse 

 

Produktudvikling 

X 

Medfinansiering EU 

programmer 

 

3. Projektoplysninger  
Ved ja og bevilling i 2018 skal punkt 

13.6. udfyldes. 

Start dd.mm. åååå. Slut dd.mm. åååå. 

01.05.2019 31.12.2019 

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 VED IKKE   

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.  

 

 

 

 

 
Dansk Gartneri er gartnerierhvervets brancheorganisation. Dansk Gartneri 

har til formål at sikre det danske gartnerierhverv optimale vilkår. 

Dette gøres bl.a. ved 

-Gennem målrettet arbejde at synliggøre det danske gartnerierhverv 

for herigennem at fremme interessen for og viden om erhvervet 

styrke gartnerierhvervets omdømme 

-Tydeligt at sætte gartnerierhvervets erhvervspolitiske interesser på 

dagsordenen i nationale såvel som internationale spørgsmål 

-En aktiv holdning til en videre udvikling af det danske gartnerierhverv 

– med indsatsområder, der afspejler erhvervets behov  
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5. Projektets budget 
Indsæt efter behov rækker i tabellen. 

2019 

Timeantal 

2019 

Timesats 

2019 

 kr. 

Ved flerårigt projekt 

Hele projektet i kr. 

1. Intern lønomkostning 75 650 48.750  

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

Emballageleverandører 

120.000 
(120.000) 

 

3. Materialer & udstyr (anfør art, indsæt linjer efter behov)   

4. Rejser & møder (anfør art, indsæt linjer efter behov) 26.250  

5. Andre udgifter (max 5 % af total)   

6. Andele af regnskab og revision 5.000  

Total (totalen for 2019 skal stemme med total pkt.6). 200.000  

6. Finansiering i 2019 
Ansøgt 

Sæt X 

Bevilget 

Sæt X 
t. Kr. % 

Denne ansøgning X  200.000 100 

Landdistriktsmidler (se note 6.1.)     

Andre offentlige midler (specificer arten nedenfor)     

     

Bidrag samarbejdspartnere     

Andre tilskud/bidrag     

Egenfinansiering     

Total (totalen skal stemme med total 2019 pkt.5).   200.000  

7. Ansøger 

Navn og adresse anføres 
Dansk Gartneri, Axeltorv 3, 1609 Kbh V  

8. Projektansvarlig 
Navn, telefonnummer og e-mail 

Peter Larsen-Ledet, 6317 3450, pll@floradania-org.dk 

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

ter/projektdeltagere skal det anføres hvem der er tale om 

her og arbejdsbeskrivelsen i pkt. 13.4 

Emballageleverandører: 

GASA Group, Logistikvej 4, 5250 Od. SV, DK  

Koenpack, De Loetenweg 8, 1187WB Amstelveen, NL 

Dansk Gartneri, Hvidkærvej 29, 5250 Od. SV, DK 

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

og kontonummer) 

Nordea, Regnr. 2100 Kontonr.: 5907 9665 87  

11. Revisor 
Revisors navn, firma, adresse, telefonnr. og e-mailadresse anfø-

res. Revisor skal være en statsautoriseret revisor eller registre-

ret revisor. Er ansøger en statsinstitution skal navn, telefonnr., 

e-mail anføres for den regnskabsansvarlige. 

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Tværkajen 5, 5000 Odense C, Danmark 
 

12. Sted og dato  

   

13. Titel, navn og underskrift 

01/05            2019. 

 

 

 

Sektionsdirektør Peter Larsen-Ledet 
 

mailto:pll@floradania-org.dk
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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  

Projektet Forundersøgelse til bæredygtig emballage i gartneribranchen skal være med til at belyse for-

brugernes holdninger til bæredygtig emballage.  

Bæredygtig har trods dens tre ben: det miljømæssige, det sociale og det økonomiske perspektiv, tilbøje-

lighed til at få et udelukkende miljømæssigt fokus, hvorfor det ofte mangler det bredere perspektiv. For 

at skulle være bæredygtigt skal det være et balanceret fokus, således bæredygtigt emballage fremstilles 

under durable forhold og ikke bliver et filantropisk projekt.  

Projektet skal derfor være med til at afklare inden for hvilke rammer, at forbrugeren anser en emballage 

for at være bæredygtig og i hvilket omfang det er muligt at producere dette. 

 
 

13. 2. Baggrund/faglig begrundelse for projektet  

EU har med deres plastikdirektiv – Single Use Plastic Directive – sat dagsordenen for en stor del af den 

transport- og salgsemballage, der fremadrettet må anvendes i Europa. Nogle medlemslande, herunder 

Tyskland, er gået skridtet videre og har indført national lovgivning omkring transportemballage, hvor-

for de har indført et ”Verpackungsgesetz”, hvor alle, der indføre transportemballage i plastik, skal ind-

rapportere dette og betale til de tyske myndigheder.  

De største potteleverandører har set skriften på væggen og forsker intensivt i at udvikle potte i et mate-

riale, der enten lader sig kompostere eller i materialer, der er genanvendelige – som fx plastik. Resulta-

tet har i første omgang været, at man i England og Tyskland er nået frem til at anbefale særlige potter, 

der er lavet af 100% genbrugsplast og som kan genanvendes (recycleable). Udfordringen, der tilbage 

er, at mindre end 14% af al plastik i Europa indsamles til genanvendelse jævnfør den engelske forsker 

Dr. David Bek, der gør sig i Sustainable Economies på University of Coventry (UK). 

Plantebranchen står derfor i et vadested, idet de produkter, der i dag er tilgængelige, ikke er en fuldgod 

erstatning, dvs. at de komposterbare potter går i stykker inden forbrugerne får dem med hjem og at al-

ternative erstatninger efterlader et væsentlig større CO2-fodaftryk end potterne produceret i fx plastik. 

Indtil man opfinder alternative emballageformer, der er miljømæssigt de bedste løsninger på lang sigt, 

er det derfor nødvendigt at finde løsninger, der er mindre belastende for miljøet. I bæredygtighedens 

navn giver ikke mening at forbyde brugen af produkter bare fordi de er af plast, hvis alternativet er 

værre for miljø og sundhed. 

Det er derfor vigtigt at komme i dialog med forbrugerne omkring de emballagetyper, der findes i bran-

chen, således der ikke bliver truffet valg ud fra følelser, men ud fra fakta.     

 

 

13. 3. Projektets indhold  

AP1: Screening af nuværende emballagetyper 

I første fase vil det være nødvendigt at identificere de eksisterende emballagetyper, der anvendes i 

branchen i dag, for at kategorisere de forskellige alternativer. 

 

AP2: Identificering af bæredygtige løsninger 

Når de forskellige emballagetyper er identificeret, er det nødvendigt at identificere, hvilke alternativer, 

der lever op til kravene om bæredygtighed, og hvorledes disse opfattes af forbrugerne. 

Der skal undersøges mulighederne for at skabe en adfærdsændring hos forbrugerne for ultimativt at 

kunne identificeres forbedringsmuligheder, der kommer både miljøet for forbrugeren til gavn. 

 

AP3: Oplæg til bæredygtige emballagekoncepter 

Når de bæredygtige løsninger er identificeret, er det målet at få løsningerne præsenteret for hele plante-

branchen, således forbrugerne i hele EU kan få kendskab og forhåbentlig gavn af en bæredygtig embal-

lage.  
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13. 4. Samarbejdspartnere  

Projektet forventes gennemført i samarbejde med følgende samarbejdspartnere: 

GASA Group, Logistikvej 4, 5250 Od. SV, DK, Att: Jon Schultz Larsen. Skal bidrage som videnspart-

ner på salgsemballage og markedsviden. 

Koenpack, De Loetenweg 8, 1187WB Amstelveen, NL, Att: Helle Klintebæk. Skal bidrage som vi-

denspartner på transportemballage og markedsviden. 

Dansk Gartneri, Floradania Marketing, Hvidkærvej 29, 5250 Od. SV, DK, Att: Anne Rasmussen. Skal 

bidrage med forbrugeranalyse.  

13. 5. Output af projektet  

Projektet forventes at kunne klæde branchen på omkring forbrugerne holdning til bæredygtig embal-

lage, og udpege i hvilken retning branchen bør bevæge sig på den front. 

Bæredygtige emballage former vil være med til at understøtte branchens udvikling med en grønnere 

profil, som er nødvendigt for at leve op til både forbrugernes krav og de lovgivningsmæssige krav, 

både nationale og internationale. 

 

 

13. 6. Projektets forventede effekter på kort og mellemlangt sigt  

Med identificeringen af forbrugernes krav til bæredygtig emballage i gartneribranchen, vil branchen på 

kort sigt kunne opretholde sin grønne profil, gavne miljøet og øge efterspørgslen af gartnernes produk-

ter. 

På mellemlang sigt forventes det, at gartneribranchen kan gå forrest inden for introduktionen af bære-

dygtig emballage, således at man fra producentsiden kan være en leverandør, der uden problemer lever 

op til kravene fra både grossist-kunderne og detailkunderne. 

 

 

13. 7. Projektets forventede effekter på lang sigt  

På lang sigt forventes det, at branchen kan leve op til EU-direktivets krav om at man i 2025 genanven-

der 20% af al plastikken anvendt til emballage (i alt 50 mio ton i Europa) og at man i 2030 kan enten 

genanvende eller genbruge al plastik brugt til emballage på en økonomisk forsvarlig måde (læs: bære-

dygtig)   

 

13. 8. Planer vedr. offentliggørelse  

Der vil blive skrevet artikler til fagbladet GartnerTidende og til det Internationale Floriculture med re-

sultaterne af forundersøgelsen. 

Der søges ikke om patent. 

 

13. 9. Uddybning af tidligere ansøgning  

Der er IKKE tidligere indsendt ansøgninger om emnet fra Flora Dania. 

 

13.10 Angivelse af evt. nyhedsværdi. 

Emnet bæredygtighed fylder meget inden for branchen, og det spænder vidt lige fra produktionen til 

varen står ude i butikkerne, hvor man er meget opmærksomme på produkternes CO2-fodaftryk. 

Ved at tage både transport- og salgsemballagen med i ligningen kan man skaffe det mest retvisende bil-

lede af en potteplantes bæredygtighed og dermed være med til at dementere nogle af de mange rygter, 

der er omkring en plantes vej fra jord til vindueskarm. 

 

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

 

5.1. Intern løn omhandler omkostninger til medarbejdere, som er ansat af ansøger. 

Der skal føres timeregnskab for de involverede medarbejdere. 

 

Udregning af timeløn                     Direkte løn+pension+sociale omkostninger 

                                                                                    1.648 timer 

 

 

 

Intern løn: 

 

Dobbeltklik på skemaet og indtast data. Afslut ved ESC. og overfør data til pkt. 5 

Budget 2019

Intern Løn Antal Timesats Overhead

 hele excl. Angiv Kr. Kr. Timesats Intern løn 

timer overhead % pr. time i alt inkl. i alt

hele kr. 1 decimal overhead 1.000 kr.

1 Projektleder 75 470 38,5 180 13.500 650 48.750

2 Ejer 0 0 0 0

3 Konsulent 0 0 0 0

4 Medarbejder 0 0 0 0

5 0 0 0 0

6 0 0 0 0

7 0 0 0 0

8 0 0 0 0

9 0 0 0 0

Total til pkt. 5.1. 75 13.500 650 48.750
 

 

Overhead består af følgende poster: 

- Husleje, varme, el og renovation 

- Administrationsomkostninger, herunder bogholderi, regnskab, edb, forsikringer mm. 

- Transport, biludgifter mm 
 

 

Hvis der i den interne løn indregnes overheads skal de indregnede omkostningsarter falde ind under de 

områder, som fonden må dække. Der skal laves en specifikation af arten af omkostninger, som typisk 

vil kunne omfatte administrative udgifter såsom lokaleudgifter, transport, rejser, kontorhold, og kom-

munikation mv. Afholdte udgifter til kørsel, rejser, overnatninger og fortæring kan medtages i bereg-

ningen i henhold til statens takster og rejseregler. 

Generelle afskrivninger, finansieringsomkostninger og avancer må ikke medtages i opgørelsen. 

Regnskab og revision indgår ikke ved beregning af overhead men anføres separat i pkt. 5.6.  
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5.2. Ekstern bistand: 

 

Ekstern bistand anføres med én linje for leverandør med anførsel af navn og art. 

Hvis ansøger har sammenfaldende interesser med en leverandør gælder armslængde princippet. 

Dette betyder, at det er en ren kostpris uden overhead, som skal anvendes ved faktureringen. 

Sammenfaldende interesser foreligger når der er tale om indbyrdes ejerforhold, familiemæssige relatio-

ner, bestemmende indflydelse eller en fælles tilknytning til samme større organisatoriske enhed. 
 

 

 

5.3. Materialer omfatter hjælpeudstyr, som ikke kan anvendes efter projektets afslutning. Det kan 

f.eks. være såsæd, gødning, afdækningsmaterialer, limplader, og andet småudstyr som efter ansøgers 

normale praksis straks afskrives. 

Der oprettes en linje for hver art med rimelig hensyntagen til der relative værdi. 
 

 

 

 

5.4. Udstyr omfatter anvendelse af eksisterende udstyr eller nyt udstyr, som er nødvendigt for gennem-

førelsen af projektet. Udstyret afskrives efter ansøgers normale praksis med den andel som udstyret er 

anvendt i projektet. 

På linjeniveau redegøres for udstyrets karakter og primo- eller anskaffelsesværdi. 
 

 

5.5. Andre udgifter er en opsamlingsmulighed for uforudsete udgifter i budgetteringsfasen. Ved regn-

skabsaflæggelsen er det udelukkende dokumenterbare udgifter i henhold til faktura der kan medtages. 

 
 

5.6. Regnskab og revision kan medtages efter regning, hvis en sådan udelukkende vedrører projektet. 

Hvis der er tale om en fordeling eller beregning angives beregnings- eller fordelingsnøglen. 
 

 

 

 

 
  


