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Interview med Mathias Hvam  

Karl 

Hvad tog du en kandidat i? 

 

Mathias  

Fuld TekSam, hvis det er stadig en ting. Både på overbygningen, bacheloren og kandidaten.  

Og I er også TekSam, ikke i? 

I skal lige hjælpe mig med at skubbe ind her, hvor vi er. 

 

Karl 

Nej, HumTek 

 

Mathias  

Så I er stadig på bacheloren? 

 

Karl 

Det her, er første semester. 

 

Mathias 

Hvem viste jer så herhen? 

 

Karl 

Det gjorde Thomas Budde. 
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Mathias  

Ej hvor sjovt. Hvordan er han involveret med HumTek nu? 

 

Janus 

Det er han heller ikke. 

 

Karl 

Joo, vi har ham da i TSA, ikke? 

 

Janus 

Nårh ja det er da rigtigt. 

 

Mathias  

Var det HumBas eller HumTek sagde I? 

Karl 

Vi har med et fag med ham og så havde jeg en workshop i fremtidens energisystemer, hvor 

jeg spurgte, en der hedder Jens Dorland om han kendte nogen der havde noget med plast at 

gøre, og så nævnte, han Thomas Budde og en der hedder Kristian Syberg. Som vi også har 

taget kontakt til. Ja, så det har været sådan lidt at følge linket rundt til dem der gav mening at 

snakke med og han anbefalede så dig. 

 

Mathias  

Thomas var min specialevejleder, ham har jeg snakket meget med da jeg gik der. Ham skal I 

knytte jer til, han er rigtig god.  

 

Karl 
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Fedt. Ja jamen det bliver mig der primært kommer til at stå for det. 

Hvis der er nogle supplerende spørgsmål, så hopper folk ind. Sådan bare lige at fortælle lidt 

kort om projektet. Vi har valgt at fokusere på plastemballage i fødevarer eller i detailhandel 

og fødevarer og har så valgt at specificere os ind på kød, fordi det er dér vi tænker der er flest 

problematikker. Jeg kommer også til at stille nogle spørgsmål i forhold til et design, vi har 

lavet. Men vi har tænkt os at prøve at designe en kasse til at prøve at fjerne, især 

kompositplast og nogle andre plasttyper i en eller anden form for genbrugeligt... altså køre i 

et cirkulært spektrum, hvor at udgangspunktet er at den skal tilbage til producenten og 

vaskes. Og så skal der så en ny vare i.   

 

Mathias  

Så et genbrugskoncept i stedet for genanvendelse? 

 

Karl 

Præcis men lad os starte lidt overordnet - hvilke konkrete tiltag har Coop gjort for at få mere 

genanvendelige fødevareemballage, og hvad er jeres generelle emballage strategi? 

 

Mathias 

Skal jeg sige et par ord om mig selv først eller kan I nuppe det fra et andet sted? 

 

Karl 

Det må du meget gerne. 

 

Mathias  

Jamen sådan helt kort så er jeg... Jeg er projektleder, strategisk projektleder. Jeg sidder i CSR 

afdeling. Har været i Coop i 4, 5 år. Jeg sidder i CSR afdelingen, mere specifikt sidder jeg i 

det er sådan... det er et nyere klima team vi har lavet. Jeg har hovedansvar for alt der hedder 

cirkulær økonomi og har medansvar for klimaområdet sådan bredt. Og eg har drift, jeg har 



4 
 

rent udvikling - det er hvad jeg kan finde ud af, sådan noget med skøre projekter, skøre ideer 

og sådan noget. Det er mig som løber efter dem. Så alt hvad der har med emballage og plast 

at gøre har været via mig.  

Jeg har også siddet med sådan nogle ting som vores omstilling fra lastbil til togtransport 

sidder jeg meget med også. Så alt muligt forskellige skørt. I forhold til vores strategiske 

tilgang til emballage, så fik vi ikke bare en dansk, men en nordisk tilgang - strategisk tilgang 

til emballage og plast området tilbage i 2018, så den har været under udarbejdelse i 2017.  

Og det er et nordisk fordi vores set up er jo at... Coop eksisterer i mange lande, men det er...  

Det er separat eksisterende virksomheder, så vi har ikke noget sådan kommercielt og gøre 

rigtigt med Coop Sverige, at de har deres omsætning, vi har vores... og forskellige tilgange i 

markedet også, men hele det her med andelsdrevet retail er konceptet er, det vi har til fælles 

og lige specifikt for Coop i nordiske lande, altså Finland, Norge, Sverige, Danmark der 

sourcer vi en stor del af vores sortiment sammen.  

Så en rigtig, rigtig stor del af de varer, man vil finde ude i vores butikker er fælles nordiske. 

Det er også en af årsagerne til, at Änglamark, hedder Änglamark på den måde som det gør. 

Man kan også se på vores emballage at det står på norsk og svensk. Det vil det typisk ikke 

gøre i Føtex osv. Når vi gør ting i den skala... der rammer så bredt som emballage gør, så er 

det nødt til at være en nordisk tilgang. Det er jo så også et øget kompleksitetsniveau, hvis 

man kender lidt til dagsorden i forhold til affaldssystemer, de forskellige variationer og sådan 

nogle ting.  

Men grundlæggende så har vi faktisk et helt kort 6 temaer i  ansvarsstrategien, jeg ved ikke, 

har I set den? 

 

Karl 

Ja, vi har alle læst den alle sammen.  

 

Mathias  

Så der er både noget med reduktion af plast, genanvendelighed af emballagen altså sikre at de 

kan genanvendes og øge andel af genanvendt plast. Og så har de også lidt om fornybare 
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materialer, madspild og kemi og sådan nogle ting, som egentlig er indsatser, der kører separat 

for angles ansvarsstrategien. 

Og det spørgsmål specifikt, hvad har vi gjort? Altså i forhold til optag af genanvendt plast 

eller sikre genanvendeligheden? Eller hvad tænker I specifikt? 

 

Karl 

Vi tænkte, nok mere specifikt på har I for eksempel udfaset nogle plasttyper I jeres nye 

grønne tiltag. Har I kigget på, det er vores fokus er især sådan holdbarhed og ikke gå ned på 

det men stadig skære nogle plasttyper fra. Så i den retning der. 00:05:31 

 

Mathias  

Ja altså vi... isoleret set så forsøger vi at bruge tre plasttyper, som er de tre gængse 

markedsplast typer så der er PE jeg ved ikke I må stoppe mig, fordi jeg ved ikke hvor 

materiale teknisk så I må stoppe mig hvis det bliver kørt for langt ud af et sidespor men vi 

bruger af polyolefinerne bruger vi PE og PP og så bruger vi PET også. 

Det er ligesom 3 plasttyper. Det er sådan set noget vi har siddet med i alt det arbejde der er 

foregået, som I måske ikke er støttet på lige så nemt. I forhold til at lave nogle manualer og 

principper for ensartet tilgang. Der har jeg siddet både med i Plastindustriens arbejde med 

det, som er et virkelig gennemarbejdet på et meget højt teknisk niveau. Og så er der det der 

hedder DagSam som daglivarehandelssamarbejde er der... er der også lavet en manual og lige 

nu sidder vi faktisk med mine COO, han sidder som formand i det, der hedder 

Sektorsamarbejdet for Plast. Som er sådan en ret ny ting, hvor vi... som kører lige nu og her, 

hvor vi også genetablere nogle fælles retningslinjer for design og sådan nogle ting. Så lidt det 

I snakker i retningen af. Så man kan sige de 3 plasttyper og så er der også en masse - altså det 

er jo igen hvilket detajleniveau man vil være på men altså der er rigtig mange ting... men altså 

vi går meget op i at tage skridtet videre, så det er ikke bare isoleret set at bruge 3 plasttyper, 

men det er også tiltænkt som belægningsgrader tryk, altså kan man reducere mængden af tryk 

man bruger? Kan man bruge lyse farver frem for mørke farver eller slet ingen tryk? Så 

kvalitet i genanvendelsesspørgsmålet så at gå lidt videre fra at det bliver et ja/ nej spørgsmål 

om det kan genanvendes eller ej, så kigge lidt mere i retning af hvordan får vi kvaliteten op? 

Det her med at få et marked der kan der kan køre effektivt rundt ik (07:13) 
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Så så der er mange detaljeniveauer, det er også sådan noget med krav til limen labels bliver 

påsat med og sådan nogen ting, så det kan vaskes af. Og alle mulige detaljegrader.  

 

Karl 

Det er jo netop ret interessant med den der label der. Fordi stregkoden især ødelægger meget 

plast for eksempel og det er også sådan noget I kigger ind i? 

 

Mathias  

Ja det er det klart. 

 

Karl 

Okay fedt. I den ansvarligheds pamflet I har lavet, er der et eksempel med nogle tomater i 

FSC-certificeret pap i stedet for på en dåse. Kan du forklare os, hvad er fordelen ved at bruge 

FSC-certificeret pap i stedet for plast eller metal er? Fordi vi kiggede lidt på det og sådan, og 

er det  

 

Mathias 

Altså lige fra den case er det sådan én af de mere indviklede. Men hvis man går LCA mæssigt 

til værks - ved I hvad en LCA er?  

 

Karl 

Nej. 

 

Mathias  

Livscyklusanalyse. Så det er sådan et metoderedskab som kan sættes op på mange forskellige 

måder, der kan være stor metode variation. 
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Men det er en gængs måde at... man kalder det komparativ LCA. Det er en tilgang til at 

udregne livscyklus data for 2 produkter også sidestille dem. 

Og man kan sige, det svære ved det, er at der er forskellige tilgange til at gøre det, og det er 

mest tænkt metodisk som noget der kan skabe indsigt og afleder at man tænker videre. Det er 

lidt mindre noget du kan slå 2 streger under som slut resultatet. Men mange af de LCA’er der 

bliver lavet komparer de 2, der vil der prikken som vi kalder det, det her karton materiale der 

har plast på indersiden. Den vil den vil komme ud til fordel fremfor for dåsen. Hvidbliks 

dåsen som man kalder den. 

 

Karl 

Ja okay, også selvom der er tryk igen på pappen, så er der stadig... 

 

Mathias  

Ja, ja altså, men metal er jo... Spørger du metalindustrien, særligt aluminiumsindustrien så er 

metal et permanent materiale, så det meget nemt at genanvende, meget gængse 

genanvendelser. Hvis det bliver genanvendt, så kan du køre det uden særlig stort tab i hvert 

fald køre det igen og igen. Men der er rigtig mange forbrugere, der smider deres dåser i 

skraldespanden, så restaffaldet og lige så snart du har tab på metallet, så vejer det langt 

tungere end når du har... Altså med tab mener jeg forbrænding ik. Det vejer langt tungere i en 

LCA, end det gør når du har et tab på pap/papir fordi det er et fornybart materiale. Så der er 

carbonbalancen helt anderledes. Særligt fordi lige med karbon og CO2 vil det vægte meget 

tungt.  

Men det er enormt indviklet. Nogle vil også mene, at hvis du smider en dåse i forbrændingen, 

så kan du samle ud af slaggen fra forbrændingsanlægget, men det bliver jo aldrig en kvalitet 

bliver til en dåse igen, så vores tilgang til metal vs. andre materialer er overvejende... at metal 

er der er mange andre fornuftige ting at bruge til fremfor emballagen. I hvert fald 

engangsemballage. Lige så snart man snakker genbrug, så er det jo et andet scope ik. Så er 

metal måske i virkeligheden det mest egnede.  

 

Karl 
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Okay helt sikkert. Sådan lidt overordnet. Nu tænker jeg ikke, at det er dig der sidder på det 

specifikt, men tænker I at kravene til plastemballage kan skærpes? Altså skal der komme et 

over instans fra EU eller fra den danske regering på de her områder og vi skal sætte os ind i 

det i løbet af ugen og læse på EU regulativerne og så videre, om den lige nu. Men mærker du, 

at det ligesom er mere virksomhedens fordring er, at “vi vil gerne gøre det her, eller er det 

nogen, der sidder højere op og siger, de skal implementere det her?”  

 

Mathias 

Status quo er nok, at det er os selv, der bevæger os fremad. Altså, men jeg vil sige, det er nok 

også typisk Coop tilgang, altså fordi vi altså bare rent organisatorisk der har vi jo også en 

CTR-afdelingen på 12 mennesker, hvoraf én er kommunikationsfaglige, resten af 

miljøfaglige. Det det... vil du ikke finde nogle andre steder, i hvert fald ikke i 

dagligvarehandlen overhovedet. Der er det overvejende kommunikationsfolk, og så 

outsourcer man ligesom når der er nogen faglige beslutninger, typisk.  

Så man kan sige det... er jo noget Coop slår sig op på, det her med at gå forrest. Altså også 

foran lovgivningen typisk, både på kemiområdet og testområdet. 

Og man kan sige der er sket flere ting - vi har fået et single view plastik direktiv fra EU. Der 

er også nogle meget soft designkrav - design for recycling og sådan nogle ting tænkt ind 

forskellige steder, men ikke noget der bliver opretholdt rigtigt. Så det er noget der er op til de 

enkelte virksomheder og dér er Coop gået forrest. Og nu tror jeg i dagligvarehandlen 

specifikt. Jeg tror ikke i detail generelt, når du inkluderer noget som hårde hvidevarer vi taler, 

elektronik og sådan nogle ting uden at nævne navne. Så så... har det ikke fyldt så meget den 

af dagsorden, men lige for dagligvarehandelen der har det fyldt rigtig meget i nogle år nu. I 

18-19 der stak det helt af, og lige siden har det været et hot emne.00:12:12 

Vi stiller mange krav selv og arbejder rigtig meget med det, men det er begrænset hvor meget 

der kommer udefra af krav. Er I bekendt med producentansvaret der er på vej?  

 

Karl 

Nej, det har vi ikke hørt om. 
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Mathias  

Det kommer til at være meget udslagsgivende, altså Danmark er det eneste land sammen med 

Slovenien, hvis jeg husker rigtigt i EU, der ikke har et producentansvar på emballagen. Vi har 

det på batterier og biler, altså hvor man stiller producenterne til ansvar rent finansielle 

økonomisk for produkternes videre færden på markedet så når noget bliver til affald, så er det 

i dag kommunerne, der dækker de omkostninger for plastemballage. Fra 2025 frem vil det 

være os. 

Dem der defineres som producenter i et producentansvar det vil vi være på alle vores egne 

varemærker. Så Änglamark, Coopvarer - de her ting, der vil vi som producenter, skulle 

dække de udgifter, man siger det er et eller sted mellem 3 og 4 milliarder det kommer til at 

koste.  

 

Karl 

Hvem dækker det nu? 

Mathias 

Det gjorde kommunerne. Så alt affaldshåndteringen vi ser hos kommuner i dag. Det bliver så 

et privat i bund og grund. 00:13:16 

Nu hvor vi så skal dække det, og det vil man gøre gennem afgifter, en del af det er at sige, 

hvad koster det i dag og håndtere... til både genanvendelse forbrænding, i hele systemet for 

håndtering af affald? Hvad koster det? 

Den regning skal tages, men step 2 i producentansvar er så at sige altså det, står som en del af 

en lovhjemmel at strukturen af afgiftsstrukturen skal opfordre til mere miljøvenlig emballage. 

Det vil sige man får en del 2 på det, som hedder “gradueret bidrag”. Som man vil definere fra 

Miljøministeriets side og højst sandsynligt i dialog med erhvervet også. Hvor man for 

eksempel siger, “hvis du har genanvendt plast i din emballage, så betaler du en lav afgift.” 

Hvis du ud fra nogle parametre kan dokumentere at den kan genanvendes, så betaler du 

lavere afgift, osv. Og omvendt, hvis du går den anden retning. Det er jo nogle ting som kan 

hjælpe markedet i den rigtige retning, når man snakker om begrænsning af bestemte 

plasttyper. Det her som jeg tit snakker om, som legoklods konceptet, hvis du bruger 

forskellige materialetyper, så skal de kunne skilles ad når du skal sortere og genanvende ik. 
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Det vil man nu blive opfordret til rent financielt også. Det er ret interesant. 

 

Karl 

Bruger I meget kompositplast?  

 

Mathias 

Nej. (14:31) Jeg vil sige, vi har rykket os rigtig meget på al hård plast. Dér hvor det stadig er 

ret svært, hvor vi også har rykket os meget, men hvor det er en svær teknisk udfordring, er 

det man kalder flexibles i markedet, som er al blød plast i bund og grund. Det er super svært 

fordi... man har brug for nogle barrieregenskaber ifht. holdbarhed og sådan nogle ting, som I 

selv bringer på banen, som kan være svært med monoplast, altså monomateriale. Så på meget 

af vores frost har vi omstillet fra nogen kombifolier til at være rent PE-folier og på rigtig 

meget er man stadig ikke lykkedes i dag. Nogle chips-formater er man lykkedes med at skifte 

over, hvor det ikke er metaliseret folie længere, men monoplast. På andre er man ikke 

lykkedes sådan rent teknisk endnu, så der er en masse teknisk som skal udforskes der. Kaffe 

kunne man heller ikke på før, det kan man bedre nu og sådan nogle ting. Kødbakkerne er jo et 

godt eksempel - før var vores kødbakker... i 2017 var vores kødbakker en kombination og PE 

og PET, i dag er det i Mono-PET. Jeg tror der er et sted, vi siger 90%, men det er lige under 

100% genanvendt plast i bakkerne. Når jeg siger mono-plast så er det fordi I spørger specifikt 

til kødbakker, så får I lige den fulde. Bakken er PET, overbanen som man kalder det er PE, 

men sådan i genanvendelses tekniske termer, så at er overbanen PE er ikke en udfordring for 

genanvendelse af emballagen som helhed. 

 

Karl 

Du kommer jo selv lidt ind på det, men i forhold til det kommende producentansvar, hvor 

omstillingsparate er I? For det er jo lidt af et maskineri  skal til at omskifte, hvis der skal 

opfyldes nogle nye krav. Hvor langt er I fra at sige “go” til det er i supermarkederne? 

 

Mathias 

 Altså lead-time kan være meget meget forskellige alt efter hvilket produkt det er. Altså 

detailpakket kød det er nok en af de ting vi har arbejdet mest med og dermed også blevet 
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mere omstillingsparat. Man skal også huske, vi producerer som sådan ikke noget selv. Vi har 

producenter som leverer ind i varemærker vi så har. Så vi har ikke en mark et eller andet sted 

og vi har ikke nogle køer, eller hvad det måtte være. Men vi har lige for detailpakket kød, 

som jeg vil kalde det, alt det som er branded og ligger ude i køledisken, der har vi vores egne 

pakkere, som kun pakker til os. De sourcer kødbakkerne og de sourcer kødet, så der har vi ret 

god styring med, hvad det er der sker og vil være ret omstillingsparate vil jeg sige. Det er 

nemlig ikke sådan en større set-up til alle mulige andre end os. Det er er stort set-up, men det 

er et Coop set-up. Så der kan vi styre kødbakkerne, hvor skal de komme fra, hvad skal de 

være lavet af, hvad er kravene, osv.   

Det seneste vi har gjort ved kødbakker, det var da vi sammen med Rema, Københavns 

kommune og nogle andre, kørte et projekt, hvor vi indsamlede... fordi vi har i lang tid bare 

haft fødevarer i monoplast osv. hvor vi kaldte fraktionen fra Københavns Kommunes opland, 

som vi sendte til genanvendelse og fik produceret nye fødevarerbakker - kødbakker blev det 

så, ud til forbrugerne i københavner butikkerne. Så man kunne pege på kødbakken og sige 

"den kunne have været en kødbakke i din skraldespand for nogle måneder siden".  

 

Karl 

Meget spændende. Men kan du sætte en tidsramme cirka hvis vi kun snakker om kød? 

 

 Mathias 

 Det er svært, det er rigtig svært. Vi har gang i noget på kødbakker nu her, som også vil være 

et helt skørt skævt alternativ. Ikke noget med genbrug at gøre, men noget med 

materialetypen, så kan jeg ikke helt sige mere, men der har leadtimen været lang, men det har 

haft noget med holdbarheden at gøre og sådan nogle ting. (18:19) Det er jo enormt 

fødevareteknisk, vi skal kunne sikre en hel masse ting, men hvis du går fra en plastbakke til 

en anden plastbakke, så er det et spørgsmål om at de skal kunne køre hurtigt nok ud på 

båndene og det tager nogle måneder at sikre sammen med producenten, at de kører i den 

hastighed de skal køre med pålimning og sådan nogle ting. Og atmosfæren er den rigtige og 

bla bla bla og det har gået relativt hurtigt de gange vi gjort noget i den retning, så nogle 

måneder. Men så kan du have sådan nogle ting som fleksible folier, flexibles, der kan 

leadtime være rigtig lang, men ikke nødvendigvis er omstilling der er svær, men måske fordi 
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man har trykt folier op til et år. Så går der jo et år før man kan sætte nogle nye folier i drift. 

Så det er enormt forskelligt. 

 

Karl 

Nu nævner du selv et samarbejde med Rema og Københavns Kommune, i.fht. andre 

supermarkedskæder, hvor ser du så Coop? Umiddelbart er vores indtryk at I er lidt førende på 

området, men er det en dialog I har med de andre koncerner? Eller er det mere 

konkurencepræget, som i "vi skal være først"? 

 

Mathias 

Det er enormt konkurencepræget, altså hele CSR-området. Coop har haft lidt patent på det i 

mange år, men jeg tror med hele det skift der forgår ude hos forbrugeren med 

klimabevidsthed og CSR-bevidsthed og miljøbevidsthed generelt, så bliver vi indhentet nu. 

Fordi de andre også har forstået det her med det er et præmis for at have sin forretning om 

nogle år. Så jeg vil sige at det er enormt konkurencepræget, meget intenst konkurencepræget, 

men nogle af de der ting som designprincipper og sådan nogle ting snakker vi sammen om. 

Så jeg kender jo pandangerne ovre i de andre forretninger rigtig godt. Det er, ikke sådan så vi 

deler hemmeligheder, men vi diskuterer jo rigtig tit ting og så vil der tit være ting som hvis 

nogle NGO'er henvender sig eller der kommer noget rent lovgivningsmæssigt så forholder vi 

os jo også typisk fælles til det, ihvertfald i udgangspunktet. 

 

Karl 

Mærker I et generelt forbruger pres på området? 

 

Mathias 

Ja, helt klart. Plast har i de sidste ... jeg tror vi begyndte at måle rigtigt på det i 17/18. Vi har 

jo rigtig meget medlemsdata fra alle vores medlemmer... og jeg tror vi begyndte at måle på 

det der i 17/18 og lige siden da og stadig... bonger det højt ud når man spørger forbrugeren 

om, hvad der er vigtigt. Så plast fylder sindssygt meget. Det er også enormt nemt, eller ikke 

nemt, men enormt konkret og tydeligt at forholde sig til som forbruger fremfor sådan noget 
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som klima generelt, som også bonger højt ud, men plastik det er lidt nemmere at sætte en 

finger på, hvad det er man er frustreret over.  

 

Karl 

Kigger ind I nogle alternativer i.fht. plast, altså på en helt anden vej, så nu kører vi rent pap? 

 

Mathias 

 Ja, rigtig meget. Jeg tror vores generelle tilgang er at plast har vi overhovedet ikke noget 

problem med. Fantastisk materiale - når det er nødvendigt. Så, så længe der er krav til de 

barriereegenskaber man kun kan få med plast, så går vi plastvejen og så sikrer vi det her med 

genanvendelighed - og de her sådan tjek-liste ting. Men generelt så vil vi nok fortrække at 

arbejde med fornybare materialer, så hvis noget kan være pap eller papir, så vil vi helst den 

retning. Det er en grundlæggende tilgang vi har til det om at det vil være det mest 

miljøvenlige at gøre overordnet set. Vi kigger også sådan nogle retninger som alternative 

fibertyper. Så vi har nogle bakker hvor man ikke nødvendigvis bruger sådan nordisk 

skovbrug, men kigger i retning af at bruge græsfibre og sådan nogle ting, hvor man sparer 

yderligere vand mere specifikt, det jo så ikke klima eller noget af det andet, men også enormt 

væsentligt. Vi kigger også i retningen af bioplast, hvad det kan bringe. 

 

Karl 

Ja, Thomas Budde var ikke specielt stor fan af bioplast, han tænkte ikke at det var vejen frem, 

men I har en anden holdning til det? 

 

Mathias  

Man kan sige, vi er stadig sådan på det stadie, hvor vi prøver at finde ud af, hvad vores 

holdning egentlig er i sidste ende. Det er nemmere at forholde sig til plast end det er at 

forholde sig til bioplast fordi du har noget olienaturgas, du hiver op af jorden og så 

producerer du plasttyper af det. Det er jo i udgangspunktet problematisk kan man sige, så er 

genanvendelse bedre fordi der hiver du trods alt ikke nye råstoffer op. Bioplast der går du fra 

at hive noget op af jorden og producere ... boreplatforme, osv. hvad man har i tankerne der ... 

til at producere noget som var det en... fødevare eller en afgrøde, det er et helt andet set-up. 
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De krav vi stiller til leverandører og menneskerettigheder og alle mulige forskellige ting, der 

har vi jo også et kæmpe set-up der går på afgrøder og fødevarer, som man så lige pludseligt 

skal til at forholde sig til i relation til plast også når man snakker bio-baseret plast. Så det er 

supersvært og så er der hele det her landjuice spørgsmål, som er en kæmpe diskussion og som 

man kan have mange holdninger til. Den mest basale er, at du tager ... f.eks. den eneste 

bioplasttype vi godtager idag er bio-baseret PE, som er sukkerrør du laver om til plast, ud af 

hele den her ethanol produktion der er i Brasilien til brandstof. Så tager man en lille del af det 

og laver om til plast. Der er jo nogle der vil sige, at "nå men sukker det er jo en fødevare, så 

det skal du ikke producere plast af". I min optik så giver det ikke logisk mening og stoppe dér 

fordi det bør ikke være et spørgsmål om du kan putte det i munden eller ej, der afgører om det 

er en effektiv afgrøde til at producere plast af. Der bør du jo vælge at sige "okay hvis vi skal 

producere plast af noget andet en naturgas, så skal vi gøre det af den mest effektive afgrøde, 

så vi kan bruge så lidt landjuice som overhovedet muligt". Hvis det er sukkerrør, så er det 

fuldstændig irrelevant om du kan putte det i munden eller ej. Del 2 til spørgsmålet er så det 

her med, hvordan får vi den meget begrænsede mængde af land vi har tilgængelig, til at gå op 

i sidste ende. Fordi hvis man lige pludseligt skal til at producere alt vores plast på landjord så 

får vi jo problemer på nogle andre områder. Det er grunden til vi ikke er gået all in på det 

endnu.  

 

Karl 

 Det var også det Thomas Budde italesatte, han sagde det ikke var en holdbar løsning, fordi 

det netop tog på nogle andre ressourceområder.  

 

Mathias 

Det er så der jeg ville diskutere med Thomas og hvor vi har diskuteret mange gang. I min 

optik så er det forkert, fordi så siger du at vi skal fortsætte med det andet, det er heller ikke 

optimalt. Så kan man sige, hvorfor stiller man sådan nogle krav til bioplast om landjuice, når 

vi ikke stiller dem til papir eller bomuld, det er jo også landbrugsjord du bruger. Nogle tal 

peger på, at sukkerrørsproduktion til bioplastproduktion er mere effektivt end 

nordiskskovbrug til papirproduktion, vil det så sige at hvis man går op i landjuice, så skal vi 

lave bioplast fremfor papir? 
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Karl 

Det er en interessant debat. 

 

Mathias 

Der er mange aspekter haha! 

 

Karl 

Ja! Du har nævnt lidt om det, men helt konkret, hvordan overholder I kravene til 

fødevaresikkerhed med mindre plast I emballering? Når man skærer ned på noget, så må der 

være nogle nye komplikationer. 

 

Mathias 

Det er balancegang, men vi går aldrig på kompromis, det eneste jeg har oplevet vi er gået på 

kompromis i.fht. det ikke så meget fødevaresikkerheden, det er holdbarheden. Så f.eks. når 

du går fra en dåse til en brik, som vi kalder det, det her laminerede cardboard, så har du jo 

mindre holdbarhed, men vi snakker mange år til lidt færre år. Hvis du er derude, så er 

spørgsmålet, er miljøfordelen så det værd? Men det klart, vi kan ikke gøre noget  der vil 

halvere levetiden på holdbarheden af f.eks. mælk. Det ville have langt større miljømæssigt 

impact end vanlig emballage vil bibringe, som jo er dér hvor madspild fylder rigtig meget, 

som jo er det du får mere af hvis du tager forkerte beslutninger på emballagen, der tror jeg 

overordnet i vores klimaregnskab, som vi desuden lige har haft igennem Science Based 

Targets og alle de her ting, der fylder emballage sådan 5% af vores CO2-regnskab. Hvor 

madspild, hvis du har spild på produktet, så forsvinder alt det der foregik på emballagen, så 

det er sådan først og fremmest. Fødevaresikkerhed selvfølgelig... og reduktion af madspild, 

som jo er det man bruger emballagen til helt lavpraktisk i det hele taget. Så det er sjældent vi 

går på kompromis medmindre det er ude i sådan et eller andet perspektiv hvordan det kan 

være lige meget om der bliver skåret et år af 10 år ikke. 

 

Karl 
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Ja jamen det... det giver god mening, hvad hedder det nå. Så vi gerne vil vi vil gerne pitche 

det her design for dig, for at få noget evaluering på det. 

Konceptet er sådan ret konkret - Vi havde tænkt os og arbejde med noget kød i 

supermarkedet, som skulle vakuumpakkes og så skulle man ligesom få det etableret i en 

kasse som er lavet af noget genanvendt plast sådan helt hård kasse, med en eller anden form 

for låg som kan skubbes af eller på. Konceptet skulle så være at du tager kassen med hjem, 

åbner vakuumpakket, smider det ud men hvis du så ikke bruger alt kødet kan du så have det 

liggende i den kasse, hvor levetiden så bliver lidt længere. Altså selvfølgelig begrænser du 

holdbarheden men du får lige et par dage. Så tager du kassen med tilbage til supermarkedet 

næste gang du skal ned og handle og afleverer den, som så vil blive sendt til producenten som 

vil vaske og pakke nyt i den.  

Mathias 

Så hvis jeg forstår det rigtigt - det er en hvad kan man sige en kasse med vakuumpakket kød 

indeni? 

 

Karl 

Ja præcis 

Ja Det er jo umiddelbart ideen ikke - altså vi har fået ja... 

Må vi høre hvad du tænker sådan umiddelbart? 

 

00:28:18 Mathias  

Ja selvfølgelig altså jeg har ikke hørt ideen før altså - meget om genbrugsemballage men ikke 

det her med sådan vakuumpakket ind i noget andet 

Fordi den den største om der er mange ting der skal tages i betragtning... det med holdbarhed 

og sådan nogle forskellige ting altså - at det er en videnskab i sig selv som jeg overhovedet 

ikke sådan, kan bevæge mig ind på altså. 

Og så er der det her med – kan det betale sig ikke? Altså sådan miljømæssigt. Det ville man 

jo så typisk kigge ind i sådan med en LCA for eksempel. Som er noget man... altså det er 6 

måneder og en 4-5 hundrede tusind koster det ikke. hvis det skal være en dybdegående én. 

Det er klart det kan vi ikke gøre på alle vores varer når vi har lige under 10.000 eller sådan 

noget varenumre. Så ville det blive en dyr fornøjelse. (29:08) Vi er meget keen på at kigge i 

retning af genbrug men vi har rigtig svært ved at finde ud af hvordan vi gør det driftbart. Det 

er altid den ting der slår fejl. Man kan sige det med at tage det tilbage i butikken, der er også 

nogen fødevare... fødevaresikkerhedsmæssige hensyn at ta’. Her for 2 år siden udvidede man 

jo pantsystemet med juiceemballager. Der kiggede man også oprindeligt ind i at udvide det 

med mælkebaserede produkter, sådan noget som milkshakes og proteinshakes og sådan 

noget, som er et voksende marked. Og der konstaterede man at det kunne man næsten ikke 

for så ville kravene til rengøring og vedligeholdelse og affaldssortering, blive så høje at det 

kunne man ikke drifte.  
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Og det er det samme med kød, det er en anden bakterieflora. Så der er nogen hensyn at tage 

der i spørgsmålet om man kan tage det tilbage i butikken. Men mange af de andre 

genbrugssystemer jeg får pitchet, er begyndt at være lidt mindre “vi tager det tilbage i 

butikken” fordi det har man måske konstateret det kan godt være ret svært, også har man 

bevæget sig mere i retning af “nå men skulle så parre det op med nogen kommuner også laver 

nogen stationer, hvor man så kunne aflevere det tilbage eller noget i den stil. Så det blev en 

pantmaskine ude... udenfor butikken. Og i den retning bliver det mere realistisk men stiller 

også nogen krav til skala, for at det ville kunne køre rundt. Medmindre det blev sådan et rent 

altruistisk projekt for en kommune et eller andet sted. 

Så der er miljøberegningerne altså “kan det her betale sig?” Man bruger jo også noget mere 

plast må man formode. Altså kassen skal nok være noget tykkere og mér standhaftig end den 

gængse kødbakke med overbane idag. Og så har du så vakuumpakningsdelen udover så der 

skulle man finde ud af, hvordan går det op? 

Ja så der er miljøberegningsdelen som jeg ville stille spørgsmålstegn ved, også er der 

forretningsmodel-delen som også ville skulle tegnes op ik. Altså hvad koster det her, hvordan 

får vi det driftet og alt sådan noget? Hvordan går vi fra noget pilot til noget storskala og er 

der overhovedet potentiale på storskaladrift? Også i det hele taget det her med forbrugerne. 

Som jeg næsten synes er det sværeste selvom de andre ting også er svære. Men hvordan 

fanden får vi forbrugerne til at gøre de her ting? Det er supersvært... det er virkelig 

besværligt. Det eneste område jeg føler vi er ved at stille og roligt at lykkedes med på 

genbrug, det er sådan virkelig nede på det mest basale niveau er, at få folk til at lade være 

med at købe ind i poser når de er nede og handle og det er bare dér vi er ikke. Og så kan man 

sige – jeg får masser af henvendelser med “prøv lige og se Løs Markede på Vesterbro, der 

kommer altså rigtig mange mennesker ned”. Og ja, jeg synes det er rigtig fint og jeg vil også 

ønske vi får flere men at tage det setup ind i et monster som Coop – vi har en tredjedel af 

dagligvaremarkedet - 1200 forretninger eller sådan noget ik. Og med forskellige koncepter 

desuden, forskellige mængder plads, forskellige typer mennesker der kommer ned og skulle 

tænke sådan... løs marketsfunktioner ind i så stor en retailer er en udfordring i sig selv. Og vil 

den gængse forbruger det? For vores målgruppe er bare en helt anden end dem der bor lige op 

af Løs... Løs Markedet på Vesterbro. Det må man bare erkende. Og det ved vi jo fordi vi har 

data på det ik.  

Folk er jo også rigtig gode til at sige “ vi vil godt genbruge, det er mega fedt, lad os få nogen 

løsninger” og når man så kigger på de steder hvor det bliver testet, hvor mange bruger det så? 

Slet ikke lige så mange som siger de vil det. Altså så giver det mening man går ned og tapper 

mælk i en flaske man selv har med? … tørvarer kunne måske være første skridt ik – kan man 

gå ned og tappe havregryn og sådan nogen ting men vil folk det? Det er det der er 

spørgsmålet i sidste ende. Det er fandme svært. Virkelig svært. En svær udfordring I kaster 

jer over.  

Karl  

Ja, jamen det var også det vi fandt ret hurtigt ud af hehe.  

Mathias 



18 
 

Men altså genbrug er bedre end genanvendelse altså sådan rent miljømæssigt, så vil det 

typisk kunne betale sig ikke sådan, den tilgang man har til det. Desværre er at lykkedes med 

det i praksis.  

00:33:03 Karl 

Det er jo det... 

Ja vi synes også ideen i sig selv er god men om det egentlig begrænser plastforbruget... Vi 

kører konsekvent kun med en type vakuumplast og konsekvent er kassen kun af én ting men i 

praksis 1 man skal overtale producenten til faktisk at bygge et vaskeri som er op til kravene 

osv. Også vælge at pakke det i dét og der har vores appel jo været - det er nemt at stable. Du 

kan få rigtig meget plads. Og vi tænkte rent drift omkostningsmæssigt, så ville det være en 

eller anden returordning, hvor at når de kommer med varer så ville de tage de tomme kasser 

med så man ikke skal bede dem om at køre dobbelt.  

Og vi har selvfølgelig taget udgangspunkt, eller jeg har i hvert fald taget udgangspunkt i 

København. Fordi vi tænkte at netop dér er folk begyndt at tage posen med ned igen. Hvorfor 

ikke bare smide kassen ned i posen også kan man begynde at lave det sæt der, der står ved 

døren inden man skal ned og handle. Men det bliver virkelig svært at implementere, det er vi 

100% med på.   

Er der noget jeg har glemt lige med den kasse dér?  

Mathias 

Har I kigget ind i sådan nogen forbrugerstudier, sådan hvad har folk lyst til og sådan nogen 

ting?  

Karl 

Det er på dagsordenen.  

Mathias 

Altså jeg synes bare det er svært altså jeg vil sige jeg kan næsten men det er måske også fordi 

det er den verden jeg befinder mig altså. Jeg er vant til og implementere fuldstændig 

sindssyge projekter i Coop maskinen ikke - så altså i forhold til genbrug, så har jeg for 

eksempel tidligere kørt jeg sådan en pilot der sådan af rent skattemæssige årsager var nødt til 

at stoppe, fordi nogle gange, så kan man ikke overskue mængden af konsekvenser vel altså... 

men hvor vi i vores genbrugs poser vi har i dag. Vi har kun én engangsbærepose og én 

genbrugsbærepose. Men hvor jeg fik produceret alle vores genbrugsbæreposer med to 

stregkoder i bunden - den ene til når du købte den så koster den 10kr og så en hvor der står 

genbrug ved. Så når du havde købt når du så gik ned med den igen og sagde til 

kasseekspedienten “jeg genbruger den” eller... “jeg har min egen pose med”.  så kunne du lægge 

den op på båndet og få genbrugskoden scannet, stregkoden, også fik du en krone ind på din 

medlemskonto. Og der var ikke noget låg, så folk kunne bruge den 10 gange også ikke have 

betalt noget for deres genbrugspose og de kunne også fortsætte med at bruge den også kunne 

du blive ved med at blive belønnet.  

Og det var en relativ stor succes men altså hvis man ikke har et eller andet rewardscheme 

eller noget koblet på der kan skabe – jeg plejer at kalde det incitamentsstruktur. Hvis man 
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ikke ligesom har tænkt den med så kan det være rigtig svært at få forbrugerne til at ville det. 

Så pant er jo også en incitamentsstruktur et eller andet sted ik. Og i dag i alle vores butikker 

tilbyder fx sådan nogen grønne... net med snor i, som alternativ til de her knitreposer i frugt 

og grønt men har helt vildt svært ved at folk til at bruge dem. Fordi det er så nemt bare at tage 

de der knitreposer der ik - “hvorfor fanden skulle jeg stå med alt det bøvl?” ik? 

Og det samme vil I jo stå for ik? “Jeg kan jo bare tage kødbakken - de siger der er genanvendt 

plast i og jeg kan sortere den derhjemme, hvorfor skal jeg have min egen kasse med? Og alt 

muligt ik? 

Det... det er bare det man står overfor, det er at (36:22) forbrugerne er enormt grønne sådan i 

deres ytring, lidt mere konservative nok i deres praktiske tilgang i hverdagen ik, når man har 

et barn på armen osv.  

Men altså superinteressant. Og som tema er genbrug noget vi rigtig gerne vil, det svære er 

ligesom at lykkedes med det. Men det er så også det I prøver på... at fikse.  

00.36.46 Karl 

Ja det... 

Mathias 

Og så er der det fødevaresikkerhedsmæssige ik. Altså det der med en beholder der kan åbne 

og lukke og skal vaskes og sådan nogen ting der … Der er nok også nogen betragtninger der. 

Det er et stort projekt I kaster jer over.   

00.36.59 Karl 

Ja, det... det virkede ikke så stort da vi lige greb det an men nu følger vi det til dørs, så må vi 

se hvor vi lander hehe! Det tror jeg sådan lige det umiddelbare som vi rigtig gerne ville have 

svar på. Du sagde noget i starten som jeg lige ville vende tilbage til ift. Danmark, Sverige 

eller - de nordiske lande og sådan noget... Er det de samme regulativer for hvordan vi skal 

have det i Danmark er de sådan nogenlunde ens i de nordiske lande? 

Mathias 

Nej. Ikke i min oplevelse. 

Karl 

Og hvordan fordrer I det ift jeres producenter? 

Mathias 

Det er svært, hehe!  

 Karl 

Ja det kunne jeg forestille mig. 

Mathias 

Altså man kan sige... Jeg tror der er mere enighed nu sådan... landene imellem end tidligere. 

Men der har været mange forskelle, mange kæmpe udfordringer - altså herhjemme er vi rigtig 
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glade for plasttypen PET f.eks. For den kan noget helt andet ift. genanvendelse. Hvis du 

spørger fagtekniske personer, så vil de nok mene at det er den mest egnede til genanvendelse 

af plasttyperne. Der er så bare nogen sorteringsmæssige udfordringer hvor man så i Danmark 

har det perspektiv at vi skal løse de sorteringsmæssige udfordringer og PET er stadig den 

rigtige plasttype sådan rent materialeteknisk. Der havde man så i Sverige i hvert fald indtil for 

nyligt en helt anden tilgang der sagde “vi skal bare af med alt PET”. Det kan man sige, det er 

jo to forskellige måder at gøre det på hehe! Altså også kan man være mere eller mindre 

politisk og mere eller mindre faglig men altså... der er rigtig mange diskussioner. Lige nu 

fylder... sådan noget med tryk rigtig meget i Sverige. Carbon black som jeg ikke ved om I er 

bekendt med – det pigment man bruger til at farve alt mørkere. Så hvis du skal gøre en rød 

mørkere, så bruger du Carbon black, hvis du skal lave sort, så bruger du en rigtig høj andel af 

Carbon black.  

Mathias 

Ude på sorteringsanlæggene sidder der, NIR-scannere, hedder de. Det er sådan den gængse 

teknologi man bruger. Det står for Near Infrared også læser du plasttypen – jeg ved ikke, har 

I været på et sorteringsanlæg før? 

00.38.48 Karl 

Nej. Jeg har været på et forbrændingsanlæg. 

Mathias 

Okay. Men ude på et sorteringsanlæg så kaster du noget... den måde du sådan sorterer på, på 

båndet er at du kaster sådan noget... infrarødt lys ned over båndet og rammer plasten også 

reflekterer plasten lyset også læser du på den refleksion. Fordi så opfører plastmaterialerne 

sig forskelligt også kan du sortere på dem.   

Udfordringen med Carbon black det er ligesom - jeg ved ikke om I har en sort mobiltelefon, 

den bliver rigtig varm når den ligger i solen. Det er fordi sort reflekterer ikke, det absorberer 

bare. Så på sådan et bånd, på sådan et sorteringsanlæg så hvis der kører sort, eller hvad kan 

man sige plast med for høj Carbon black igennem, så er det bare usynligt. Fordi det 

reflekterer ikke noget af lyset. Og det kan du løse teknisk, men du kan også bare vælge at sige 

“vi skal ikke have noget Carbon black, fordi det er besværligt”. Og dér er også forskel 

mellem landene. Finland har højere afgift på glas fordi det skal de shippe ud af landet og bla 

bla bla... så der er mange forskelle imellem landene.  

Karl 

Okay. Og har I sådan reel kontakt til sortering og forbrændingsanlæggene i affaldssortering? 

Mathias 

Ja. Ja meget. Jeg har det så mest i dansk kontekst og lidt i sådan stor EU-kontekst men sådan, 

rigtig meget herhjemme. Jeg kommer jævnligt inde i Dansk Erhverv og Dansk Industri hvor 

de... de hører til.  

Karl  
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Vi... vi overvejede også på et tidspunkt lidt a la sådan tracer men ligesom at gå ind på et 

molekylært plan i plasten og prøve at skabe en eller anden form for signatur... og se om det 

kunne gøre noget. Fordi vi snakkede om at designe en skraldespand. Men er det noget der 

bliver kigget ind i overhovedet? 

Mathias 

Ja. I min verden... men jeg er også sådan, det ved jeg ikke om I kan fornemme, meget sådan 

techy, meget sådan “nu finder vi nogen løsninger” fremfor at lave sådan nogle halfassed... 

eller sådan hulemands agtige beslutninger, så “nu bruger vi ikke sort fordi det er lidt svært”. 

Hvis man ved at man kan løse det allerede i dag og det er en hylde varer den her teknologi. 

Jamen så må vi jo købe den her teknologi. Det er jo helt sort det andet, pun intended.  

Det er sådan 2 veje at gå med den her signatur... og det taler også lidt ind i noget som EU 

kalder for et produkt pasport. Hvor de informationer som man gerne vil have om produktet... 

både for CSR-området og kommercielt og som skal følge med produktet. 

Det skal sådan følge med produktet som man kan bruge til forskellige ting senere og det er 

også superrelevant for sorteringer og genanvendelse. Så hvis det kunne komme ud på en 

sorteringsanlæg i stedet for at kaste noget lys med halvdød teknologi ned overfor noget 

tilbage og sige “det er PP” - i hvert fald overvejende PP også sortere det den vej, hvor man 

kan se at det er "Änglemark, flydende vask” for eksempel.  

Det er jo kun fantasien som sætter grænser for sporing af palmeolier eller andre 

certificeringer eller sporing af andre produkter igennem en blockchain-tankegang igennem 

logistikkæden og sådan nogle forskellige ting helt ude fra produktionssitet. 

Men der er ligesom 2 veje at gå med – Enten laver man en kemisk markør, hvor man lægger 

noget kemi i plasten, som du så kan sample på senere med stikprøver. Den er jeg så nok 

mindre til. (41.57) I min verden er der en lidt smartere vej, som vi faktisk sidder med et stort 

projekt omkring lige nu. Det hedder digitale vandmærker, hvor man bruger lidt samme 

teknologi som i den amerikanske dollar seddel. Man rykker rundt på nogle pixels, hvor du for 

eksempel på tryk – på sådan en her - vil tage nogle pixels ud af det grønne og flytte det over i 

den hvide eller noget af det hvide over til det grønne. Også i stedet for... forestil jer i stedet 

for stregkoden her (Viser et objekt med stregkode) så skabes der en masse usynlige 

stregkoder og de ville fylde det samme som en 2 eurocent. De vil kunne det samme som en 

QR-kode men bare usynligt i stedet og det ville man kunne scanne på. Vi kører projekter lige 

nu hvor vi gør det ude på sorteringsanlægget. Altså så du kan simpelthen sige at “jeg vil 

gerne have sorteret alle Änglemark sæberne ud” eller håndspritten ud. Så kan du få sorteret 

det ud på den måde. Den anden måde er så print måden, hvor du embosser... det er ligesom 

de her “gribs” på colaflasker osv. Så kan du også lægge det sådan 3D... også flytte rundt på 

plasten. Det kigger man ind i og implementere nu her. Altså det ville rykke dagsorden helt 

vildt. 

 

Sofie  

Hvad med noget tracer i plasten? Jeg har læst lidt om det, hvor det er at man putter det ned i 

plasten. 
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Mathias 

Ja sådan noget kemi der? 

Udfordringen ved det her er desværre at kunne finde noget igen. Det kan fungere rigtig godt 

hvis man har et stort take back system med kasser for eksempel Arla mælkekasser eller sådan 

noget hvor man bruger det til at identificere, hvornår de er produceret. Men du skal ligesom 

rykke det ud igen... i kemien. Du skal kunne sample på det - hvor det andet behøver du ikke 

pille ved emballagen. Der kan du bare scanne det. Så man kan sige det andet er lidt mere 

praktisk og driftbart at gøre det med de digitale veje, fremfor de her kemiske markører som 

man kalder det. Men det er også en vej at gå, jeg ved også at der er en masse virksomheder 

som tilbyder det i dag. 

 

Karl 

Okay ja ja nu vil...  Meget ja eller nej, tror du vores kasse design har potentiale? 

 

Mathias 

Det er jeg ikke den rette til at svare ja eller nej sådan definitivt på. Altså jeg tror jeg er måske 

den rette til at pege på hvad det er for nogle udfordringer, dels i vores skål (COOP/detail), 

men også hvad for nogle ting i virkelig skulle knokle jer igennem for at kunne svare på det 

spørgsmål. Det er miljø beregning som er temaet - Er det bedre? Og så er der det 

konventionelle - Hvad kræver det? Hvordan ser forsyningskæden ud? Det fødevaretekniske. 

Det er en hel videnskab for sig selv. Det er alt fra med atmosfæren (?), når man snakker om 

kødbakker specifikt. Men altså vakuumpakning er der ikke noget galt med det som den kan i 

dag. Den del af spørgsmål er jo nemt at besvare, ikke? Spørgsmålet er om det kan betale sig i 

forhold til miljøberegningen. Der skal tages stilling til Miljøspørgsmålet, drift spørgsmålet, 

fødevaretekniske og det konventionel. Hvad vil det koste at have nogen herinde? Så skal man 

på et tidspunkt holde et costbenifit ville man kalde det hvis man gik på CBS, hvor man skal 

holde cost op imod benifitten – Hvad får vi på miljøparameteret, hvad betaler vi folk og 

kunne man få noget mere ud af bruge pengene et andet sted? Så må i jo informer, ikke? 

 

Karl 

Ja, der var nogen der sagde til os, hvorfor ikke bare fjerne kassen, når du bare kan 

vakuumpakke det i stedet. Det kan jeg ikke rigtigt svare på faktisk, nu hvor du siger det på 

den måde.  

(Griner) 

 

Mathais 
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Nå men altså, derfor kan man sige at mit spørgsmål vil måske være hvorfor lige begrænse det 

til kød?  

Karl 

Det var kun for at specificere for vores egen opgave fremfor at skrive om hele supermarkedet. 

 

Mathias 

Ja men derimod er der jo mange produkter, som vil være nemmere at gøre det på i hvert fald 

altså frugt og grønt for eksempel, vil du måske ikke engang skulle pakke ind i vakuum. Men i 

min verden ville jeg rigtig gerne lykkes med frugt og grønt-afdelingen altså at kunne pakke 

mere ud. Det bliver også igen fødevare teknisk og der ved jeg en lille smule, men det er også 

noget med respirationsvare og encylen (?) udskilning og sådan nogle ting.  

Hvis bananerne ligger herovre lige ved siden af æblerne og de begge ikke er pakket ind. Så 

påvirker æblerne bananerne og omvendt i forhold til modning og madspild. Det er 

overhovedet ikke nemt og det kan i jo kigge videre i, hvis i bliver i humør til frugt og grønt 

fremfor kød.  

 

Karl 

Hvorfor vakuumpakker man ikke bare mere kød? Altså det må give noget mindre i form af, at 

der kun er én type plads. 

 

Mathias 

Ja hvorfor gør man ikke det? Altså jeg har set en hel bevægelse i Tyskland og Finland og det 

har primært drevet dem til at pakker deres kød ind i nogle pølser. Men rent konventionel så 

tror jeg at det er lidt bekymrende om forbruger synes det ville være lækkert. For det er jo 

udfordring ved vakuumpakning. Det kan fungere fint med en mørbrad eller en bøf. Det bliver 

lidt sværere med hakket oksekød for så ligner det noget man laver jule konfetti ud af. 

Spørgsmålet rent miljømæssigt er om det kan betale sig fordi kødbakkerne er et ret nemt 

format at genanvende og selvfølgelig også at fylde genanvendt plast i. Den bløde plast er 

meget svært, så hvis der er en tilsmudsning med fødevarer, bliver det endnu svært. Med kød 

som størkner, er der i hvert fald en antagelse i markedet, om at du ikke får forbrugerne til at 

få forbrugerne til at skylle plasten af, før de sorterer dem. Så du får måske lidt mere 

genanvendelse hvis du til gengæld bruger lidt mere plast, også er spørgsmålet hvad det går 

mest op. 

 

Karl 

Vi snakkede lidt om at skifte plasten på kassen med en bakke lavet af papir, pap eller en 

blanding for at det er lettere at transportere. Hvis alle skiftede over til dette, ville det så lægge 

et øget pres på det eller hvordan?  
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Mathias 

Hvad tænker du på pres i forhold til? 

 

Karl 

I forhold til du skal fælde skove og... 

 

Mathias 

Det er det som gør det så pisse besværligt, men det er grundlæggende der vores antagelse af 

fornybare materialer er at, der er meget at spare på papir end ikke forny bare materialer. Så 

den holdning har vi selv (COOP). Det er så lidt mere nuanceret end den holdning, men nogle 

gange er man også bare nødt til at sætte sig fast på et eller andet. Grundlæggende kan man 

rent symptommæssigt sige at det vi bekymre os allermest mest om er der er fornybare 

materialer mere skånsomt for miljøet end ikke forny bare.  

 

Karl 

Ved du noget om pap på indersiden kan genanvendes igen? 

 

Mathias 

Det kommer lidt an på nogle ting, mælkekarton et godt eksempel på det og det har man kunne 

gøre i flere år.  

Fibrene i mælkekartoner og det man typisk bruger i nogle emballager og spriksende (?) osv. 

er enormt høj kvalitet. Når man snakker om fiber, så jo længere fibrene er, jo højere kvalitet 

er de. Så jo mere du genanvender og slider på fibrene jo kortere bliver de og kvaliteten ligeså.  

Som sagt er fibrene i mælkekartoner den type emballage af rigtig høj kvalitet, så der er 

masser af værdi af at genanvende der og det har de andre nordiske lande kunne gøre undtagen 

Danmark i rigtig mange år. Det kommer man så til nu. De her 10 fraktioner som alle 

kommuner skal til at indsamle i, der er lamineret karton en af dem.  

Så starter man med mælkekartoner, og så kommer alle de andre efterfølgende. Når man har 

fået lidt erfaring med det. Der kan man skille det af og er super nemt at genanvende, men at 

det her bliver fortalt, fordi du kan gøre det på en gigs papir (?), hvor du bare opløser det hele, 

hvorefter du kan skille fibrene og filtrere plasten fra også har du skilt de 2 ting af.  Så det er i 

virkeligheden måske nemmere end plast nogle gange. 

 

Karl 

Hvordan kan det så nemt, hvis det ikke er tilfældet med pizzabakken? 
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Mathias 

Der er ikke plast på indersiden af pizzabakkerne. 

 

Karl 

Er der ikke det? Er det så bare pappet og olien... 

 

Mathias 

Udfordring med pizzabakker er at de tilsmudset og er det værste for fiber genanvendelse er 

organiske rester. Det er også derfor, du ikke kan bruge pap og papir det er altså med barriere 

at gøre.  

Men det er ikke ideelt at bruge i situationer, hvor det bliver tilsmudset, og så ville du under 

alle omstændigheder i barrieren typisk have en plastcoating.  Pizzabakkerne får en diskussion 

om flourede (?) stoffer som også har været problemer med pizzabakker. Der har heldigvis 

nogen, som er i gang med at finde et nyt stof.  

 

Karl 

Fantastisk. Jamen er der nogen der har noget? 

 

Mathias 

Vi har stadig 3 minutter. I kan bare komme med hvad som helst andet, hvis I har et eller 

andet. 

 

Janus 

Har du nogle tips til hvordan vi burde gribe det an? Og måske lige indsamling af noget 

forbrugerdata eller hvilke nøgleområder vi burde snakke med? 

 

Mathias 

Jeg tror at hotel og restaurationsbranchen er sådan hele ligesom du bevæger dig lidt mere 

over i take-away og mindre i dagligvarehandlen så har man kørt projekter om genbrug ved 

jeg. Jeg kender dog ikke resultaterne, men jeg tror at der er noget viden at hente der eller i 

andre virksomheder, som forsøger sig med et indtog af genbrugsmarkedet.  

Hvis man kunne finde på en løsning til at genbruge plast for take away retter kunne man 

måske tage den viden med sig. Der findes data fra apps som i kunne få tildelt hvis i gerne vil 
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have noget indsigt.  

Hvornår er det i skal aflevere? 

 

Karl 

20. december. 

 

Mathias 

Okay måske skulle I så fokusere på én af problemerne, hvis I skulle være lidt 

problemskrivningstekniske, så kunne det være sjovt at kigge på forretningsmodelen synes 

jeg. Eller måske noget vurdering af miljøberegning. Så kunne man jo tage en af de 

udfordringer og sige at vi har identificeret 4 kæmpe tema for de udfordringer.  

Bare fokuser på en af dem som er spændende, ikke? Jeg synes det er lidt ambitiøs af at prøve 

og lykkedes med det hele. 

 

Karl 

Ja, hovedfokus er ligesom problemorienteret og produktorienteret især, så det er derfor vi 

skal have den design feature med i det. 

 

Mathias 

Har I spurgt nogle forbrugere, hvad de synes om jeres løsning? 

 

Karl 

Ikke andet end fra vores feedback gruppe som skal komme med en eller anden form for 

respons. Vi har ikke været ude og få indsamlet noget data. 

 

Janus 

Vi har snakket om at lave en spørgeskemaundersøgelse om designet og se hvordan folket vil 

tage imod det. 

 

Karl 

Jamen tusind tak for din tid. Det har været superfedt og meget givende. 

 

Jia 
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Mange tak. 


