
Blomster, 
der gør 
alle glade
Vi har kortlagt vores mål og motivation, når det 
handler om at dyrke blomster, der gør mennesker og 
naturen lykkelig. Og vi stopper ikke her. Vi vil løbende 
forbedre os og er åbne over for alle nye metoder, der 
gør, at vores mål og visioner til stadighed kan udvikle 
sig. Her får du et overblik over, hvad vi arbejder på i 
dag.



Happy flowers

Effekt på naturen

En buket blomster bringer lidt af naturen ind i det hjem. Men 
hvor naturlige er blomster og planter egentlig i Holland? For 
at beskytte afgrøderne bruger avlerne plantebeskyttelse mod 
skadedyr og sygdomme. Flere og flere avlere erstatter dog 
kemisk plantebeskyttelse med organiske varianter. Eller benytter 
smådyr til at beskytte afgrøderne mod andre smådyr. På den 
måde bliver blomsterindustrien mere bæredygtig – insekt for 
insekt!

Hvad vi gør: 
• Vi betaler avlerne en fair pris for blomsterne. Det gør det muligt for vores 

avlere at investere yderligere i bæredygtige metoder. 

• Efter en vellykket introduktion i Holland i 2020 introducerer vi nu buketten i 
Tyskland her i sommeren 2021. Buketten består af 100% økologiske blomster 
fra certificerede hollandske avlere. 

• Vi tester vores blomster og buketter for at tjekke, om der er brugt 
ulovlige pesticider til dyrkningen. Hver uge kontrollerer vi bladene på fire 
tilfældige stilke for skadelige stoffer. Vi tester blomsterne på basis af MPS-
standarderne samt vores egen tjekliste, som er endnu strengere. Hvis vi 
finder noget, der ikke hører hjemme på en blomst, arbejder vi sammen med 
producenten mod en strukturel forbedring. 

• Vi ved, hvor alle blomsterne kommer fra. Alt er gennemsigtigt: fra producent 
til oprindelsesland. På baggrund af FSI-retningslinjerne kortlægger vi, hvilke 
kvalitetsmærker og certifikater, de har. På den måde kan vi træffe valg, der 
lever op til vores høje standarder.

Hvad vi arbejder hen imod:
• Sammen med vores avlere har vi som mål at anvende 50% mindre 

plantebeskyttelse i 2025. 

• Det er planen med tiden at udvikle vores egen sortliste, hvad angår pesticider 
og plantebeskyttelse. En liste, der går videre end MPS-standarderne. 

• Vi vil deltage i forsknings- og innovationsprojekter, der fokuserer på at reducere 
det store antal plantebeskyttelsesmidler. Alt, hvad vi lærer og opdager 
undervejs, deler vi med andre i branchen.



Happy planet
Skal blomster importeres fra varme lande eller dyrkes lokalt i 
drivhuse? Begge muligheder forbruger energi. Derfor har vi aktivt 
reduceret vores CO2-fodaftryk siden 2020. Vi kompenserer for, 
hvad vi (endnu) ikke kan reducere. Det har gjort bloomon 100% 
klimaneutral. Vores mission er at reducere mere og mere hvert år, så 
modregningen er en stadig mindre del af vores klimastrategi.

Hvad vi gør: 
• Vi har afkortet vores forsyningskæde drastisk. Resultatet? 

Mindre blomsterspild og flere dages ekstra holdbarhed, hvor 
du kan nyde dine blomster.   

• Vi beregner og reducerer vores CO2-udslip. Hvor det er 
muligt, leverer vi vores buketter med cykelbude eller elbiler. 
Vi bruger også grøn energi. 

• Vi har fordoblet antallet af leverancer på cykel. Vi bruger nu 
cykelbude i alle lande undtagen Storbritannien. 

• Vi har udlignet vores klimaaftryk ved blandt andet at 
investere i Bukaleba-skovplantningsprojektet i Uganda 
gennem Climate Neutral Group. 

• Vi arbejder hårdt på at gøre vores emballage plastfri. 
Et eksempel er, at vi i foråret begyndte at udskifte 
bobleplasten, der beskytter vores vaser, med genbrugspapir.

Hvad vi arbejder hen imod:
• Vi fortsætter med at orientere os om, hvornår og hvorfra det er 

optimalt at få blomster. 

• Vi vil gøre vores leveringsruter endnu mere effektive og øge 
antallet af leverancer med cykel eller el-transport. 

• Vi vil være endnu mere bevidste om at sortere vores affald på 
kontoret: Vores sædvanlige ordning er opsagt, og vi har hyret en 
specialist inden for effektiv og genanvendelig affaldsbehandling 
til at føre vores planer ud i livet.

Effekt på naturen



Happy people
Ifølge forskerne er blomster med til at gøre os glade og mindre 
stressede. Det er vores mission at dele denne kraftfulde flower 
power med alle. Med vores kunder og enhver, der har brug for det.

 Hvad vi gør:
• Vi leverer overraskende designs fyldt med de 

allerbedste blomster, igen og igen.

• Har vi eventuelt buketter tilovers, afleverer vi dem 
til Ronald McDonald House eller bringer dem ud til 
ensomme ældre via ‘Met je hart’ Foundation – en 
hollandsk organisation.

• Vi donerer buketter til folk, der fortjener et smil, såsom 
sundhedspersonalet under coronakrisen.

• Vi kom i kontakt med ‘Met je hart’ Foundation gennem 
et nationalt projekt mod ensomhed. Siden starten af   
vores samarbejde har vi igangsat forskellige projekter, 
der har til formål at bringe ekstra glæde til ældre 
mennesker.

Hvad vi arbejder hen imod:
•  Vi glæder os til at kunne gøre endnu flere mennesker glade i de 

kommende år. Et eksempel: Vi har planer om at stille op som et 
frivilligt team og skabe en speciel buket, hvor hele overskuddet 
går til velgørenhed. En anden idé er udvikle en kampagne, hvor 
vores kunder har mulighed for at donere en ekstra buket gratis. 
Mulighederne er uendelige og fylder os med glæde og begejstring!

Effekt på omgivelserne



Happy workers
Avlernes og medarbejdernes trivsel er i fokus i vores arbejde 
med bæredygtighed. Det er vores mål, at alle medarbejdere - fra 
væksthusene til kontorerne - skal blomstre.

Hvad vi gør:
• Sammen med vores partnere har vi forpligtet os til at tilbyde alle 

medarbejdere i produktionen en tryg og sikker arbejdsplads til en 
anstændig løn. 

• Vi kender til arbejdsvilkårene hos de fleste af vores leverandører i 
gartnerierne og hvilke certificeringskriterier, de opfylder. 

• Vi er tilknyttet Floriculture Sustainability Initiative (FSI). Sammen 
med andre aktører i branchen arbejder vi for at sikre rimelige 
arbejdsforhold for alle medarbejdere.

Hvad vi arbejder hen imod:
• Sammen med vores partnere og produktionsmedarbejdere 

kontrollerer vi løbende, hvilke områder der skal forbedres. Vi vil 
gennemføre forbedringerne hvert kvartal.

• Vores mål er, at alle vores planteskoler er certificerede inden 2022. 
Så alle medarbejdere på den måde garanteres rimelige lønninger og 
sikre arbejdsforhold.

Effekt på omgivelserne


