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Uddannelses og Forskningsministeriet 
angiver i den nye, grønne forsknings-
strategi, at plastikaffald er den væ-
sentligste kilde til Danmarks udledning 
af CO

2
 fra forbrænding af affald. Vi 

kender udmærket problemstillingen. 
Vi har kendt den i mange år, men har 
ikke rigtigt fået gjort noget effektivt 
ved det:  Mange plastprodukter er slet 
ikke designet til at kunne genanvendes 
eller blive brugt flere gange. Derfor er 
eneste mulighed forbrænding eller de-
ponering på lossepladsen. Økonomisk 
er der ingen fordel ved deponering, så 

løsningen er afbrænding med efterføl-
gende kraft- og varmeproduktion. Den 
skæbne overgår også alt det plastaffald 
som i første omgang er sorteret fra til 
genanvendelse. Vi ved simpelthen ikke, 
hvad vi skal bruge det til. Teknologi-
erne til sortering er mangelfulde og 
den resulterende kvalitet er for dårlig. 
Alt dette er der intet nyt i – udover, at 
vi inden 2022 skal genbruge hele 60% 
af det sorterede plastaffald. Hvordan 
det skal ske, er en helt anden diskus-
sion. 
    Parallelt med dette har Danmark 
fået en ny mærkedag. Hvert år den 29. 
september vil være ”Danmarks natio-
nale madspildsdag”. Det er samme 

dag som FN’s første mærkedag med 
samme formål, ”International Day of 
Awareness of Food Loss and Waste”. 
Denne dag skal alle nationalt og inter-
nationalt sætte fokus på at mindske 

fortsættes næste side

Bæredygtighed eller madspild
Danmark har fået en ny grøn forskningsstrategi, der skal bidrage til den grønne
omstilling. Målsætningen er, at Danmark skal være et grønt foregangsland og forskningen 
er en del af midlet, hvis vi skal nå de ambitiøse 70% reduktion af drivhusgasser inden 
2030. Vores brug og håndtering af plast indtager en nøglerolle i opfyldelsen af målet, 
men man skal tænke sig om og overveje grundigt hvordan det gøres. Løser man et pro-
blem, kan man let skabe et andet lige så stort.
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spild af mad og rette blikket mod 
FN’s verdensmål 12.3 om ansvarligt 
forbrug og produktion, samt at sikre 
bæredygtigt forbrug og produktions-
former. Her er den globale ambition 
at nedbringe det globale madspild 
med 50% inden 2030.
    Dette vigtige mål bør alle kunne 
blive enige om. Madspild er uaccep-
tabelt frås. Man producerer ikke mad 
blot for at kassere det, når fødevarer 
er knappe ressourcer andre steder 
i verden. Det bør alle kunne blive 
enige om, når det præsenteres så 
simpelt. Plastindustriens befolk-
ningsundersøgelse fra 2020 er delvist 
blevet offentliggjort og viser nogle 
bemærkelsesværdige holdninger hos 
forbrugerne. 66-81% af forbrugerne 
fravælger plastemballage, selvom 
det betyder kortere holdbarhed for 
maden og dermed er det rimeligt at 
antage, at madspildet vil forøges. Det 
er der måske ikke noget nyt i. For-
brugerne har over en længere periode 
vendt sig mod plast og ser dette 
som et stort miljøproblem – nogen 
i så radikal grad, at man foretræk-
ker emballagefri fødevarer, hvilket 
objektivt er meget svært at forsvare. 
På den anden side peger forskere og 
eksperter igen og igen på, at optimal 
anvendelse af emballage mindsker 
madspildet og at dette samlet giver 
den mindste belastning af miljøet.
    Teknologisk Instituts undersøgelse 
af forbrugerne fra 2017 viste tydeligt, 
at man med information faktisk kan 
ændre forbrugernes holdninger – se 
artikel side 17. Kun seks linjers infor-
mation kan flytte holdningen til om 
emballagen er godt for miljøet fra 5% 
til 50%.
    Plast og Emballage har været i 
branchen i mange år og vores hukom-
melse er ganske god, så bær over 
med, at vi ser lidt tilbage. I slutnin-
gen af 1980’erne startede debat-
ten om emballage og miljøet rigtigt 
i Danmark. Tyskland havde indført  
love og regler som satte fokus på 
anvendelsen af plastemballage. I 
den anledning afholdt Teknologisk 

fortsat fra forsiden

Institut en stor konference om 
emballage og miljø, som blev åb-
net af daværende og miljøminister 
Lone Dybkjær. Miljøministeren gav 
branchen tørt på og sagde, at hun 
godt var klar over, at emballagen ikke 
var et stort miljøproblem, men at for-
brugerne ikke havde samme holdning. 
Hun sagde til emballagebranchen, at 
hvis de skulle fungere i fremtiden, så 
blev de altså nødt til at informere og 
ikke stikke hovederne i busken, fordi 
debatten alligevel ikke ville gå væk 
af sig selv. Det holder vel stadigvæk.   
    Vi mener derfor, at man kan drage 
den klare konklusion, at vi alle må 
være mere aktive i vores kommunika-
tion. Det kan være svært i en tid med 
et noget uoverskueligt mediebillede, 
hvor forbrugere kan komme til at 
danne sine egne holdninger baseret 
på udokumenterede påstande fra 
influencere, sociale medier og hvad 
der ellers findes.
    Nogle holdninger er muligvis uden 
for rækkevidde, men det ændrer ikke 
ved, at emballagebranchen i fælles-
skab bør kommunikere populært og 
med dokumenteret sund fornuft til 
det store flertal. 
 

Bæredygtighed...
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Fødevareemballage har løbende behov 
for innovation inden for materialer,
der forsøger at imødekomme sam-
fundsmæssige udfordringer med 
forbedret fødevaresikkerhed og 
-kvalitet, reduktion af madspild, 
bekvemmelighed, bæredygtighed, 

genanvendelighed, stabilitet osv. 
Dette kan ikke opnås med embal-
lageløsninger, der kun er designet til 
at være passive barrierer, der forsin-
ker de skadelige effekter af omgivel-
serne på fødevareproduktet. Den pas-
sende løsning er en global kommerciel 
anvendelse af aktiv emballage, især 
antimikrobiel emballage, der spiller 
en dynamisk rolle i forlængelsen af 
holdbarheden af fødevarer. Den ak-
tive emballage skal også overholde 
kravene i den cirkulære økonomi og 
EUs plaststrategi, dvs. være genan-
vendelig og/eller biologisk nedbrydelig 
for at mindske emballageaffald.

    Talrige antimikrobielle embal-
lageløsninger er blevet udviklet, 
testet og endda kommercialiseret i 
løbet af det sidste årti. De bruger for 
det meste flydende antimikrobielle 
stoffer (fx flydende planteekstrakter 
også kaldet æteriske olier), som en-
ten er imprægneret i konventionelle 
plastemballagefilm ved anvendelse af 
høj temperatur og tryk eller anbragt fortsættes næste side

inde i plastemballagen i små breve, 
der indeholder et plastgranulat im-
prægneret med funktionelle stoffer. 
Imprægnering resulterer imidlertid i 
tab af mekanisk styrke og barriere-
egenskaber af plastfilmene. Dette 
forsøges mindsket ved at iblande 
andre materialer, for eksempel nano-
ler eller naturlige fibre (fx cellulose), 
men umuliggør deres genanvende-
lighed som ren plast. 

    Hos Plast og Emballage har vi i 
mange år arbejdet med at undlade 
brugen af plast i fødevareemballage, 
som samtidig skal have de nødven-
dige barriereegenskaber og gerne en 
antimikrobiel effekt. Vores motivation 
for udviklingen ligger i nedbringelsen 
af miljøpåvirkningen fra emballage- 
og fødevareproduktionen, som kun 
kan nås med brugen af bæredygtige 
og genanvendelige emballagemateri-
aler og mindre madspild. Vi ser frem-

v/Stanislav Landa,
Konsulent, Cand.scient.

v/Alexander Bardenshtein,
Forretningsleder, ph.d.

v/Keneth Kisbye,
Konsulent.

Lotuseffekten og antimikrobiel 
papirbaseret barriereemballage 
til fødevarer
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tiden i papir- og fiberemballage med 
pålagte barrierer, som man kan læse 
om i Medlemsinformation 2019/5, 
2019/6, 2020/1, 2020/2, 2020/4. Vi 
har allerede i Medlemsinformation 
2019/5 vist, hvordan vi kan producere 
plastfrie papiremballager med vand-
damp- og iltbarriere bedre end de 
fleste plasttyper, og i 2019/6 skrev vi 
om imprægnering af æteriske olier i 
emballager for at give dem antimik-
robielle egenskaber. Problemet ligger 
i, at de æteriske olier kun er rettet 
imod et smalt spektrum af mikro-
oganismer, og at deres effektive 
virkning kræver en så høj koncen-
tration, at det medfører utilsigtede 
sensoriske ændringer i fødevaren.

    Det er kendt, at nogle typer over-
flader forhindrer mikroorganismer i 
at overleve og formere sig og endda 
er i stand til at selvrense. Hvis vi 
kunne skabe sådan en overflade på 
en coatet barriereemballage, vil vi 
kunne skabe en hel ny type af plastfri 
antimikrobiel emballagemateriale, 
der vil inhibere mikrobiel vækst 
på fødevarer gennem kontakt med 
emballagen. Løsningen skal findes i 
naturens mangfoldighed, fx i lotusef-
fekten, der dækker over et begreb 
af selvrensende egenskaber grundet 
ultrahydrofobicitet som udvises af 
fx bladene af arterne i slægten af 
lotusblomster Nelumbo. Denne effekt 
er vist på Figur 1. Snavspartikler og 
mikroorganismer vil blive skyllet væk 
af vanddråber takket være den mikro- 
og nanoskopiske udformning af 
overfladen, der minimerer dråbernes 
vedhæftning til den. Ultrahydrofo-
bicitet og selvrensende egenskaber 
findes også i andre planter og på 
insektvinger. Lotuseffekten er meget 
vigtig for planter som et middel til 
at forhindre svampe- og algevækst, 
og for insekter som sommerfugle og 
guldsmede, der ikke selv kan rense 
alle deres kropsdele. En anden positiv 
effekt af de selvrensende egenskaber
for planter er, at der ikke samles 
snavs, der forhindrer fotosyntese.

fortsat fra side 3

Lotuseffekten...

    Det er tydeligt, at implementer-
ingen af lotuseffekten på fødevare-
emballagers kontaktoverflader kunne 
være en god forhindring mod mikro-
biel vækst uden brug af antimikro-
bielle stoffer som æteriske olier. 
Uden vand kan bakterier og svampe 
nemlig ikke vedhæfte eller formere 
sig på overflader. Fidusen ligger i at 
kunne skabe en overflade med denne 
effekt, og opskriften skal findes ved 
at forstå, hvorfor den overhovedet 
finder sted.

    Det er kendt, at lotuseffekten 
skyldes en speciel dobbeltstruktur i 
overfladen. Denne hierarkiske dob-
beltstruktur består af en karakte-
ristisk epidermis (ydre cellelag) og 
de dækkende vokslag. Lotusplantens 
epidermis har 10-20 μm høje og 10-15 
μm brede pappilarer (bakkelignende 
forhøjninger i strukturen) ovenpå 
hvilke den naturlige voks ligger, med 
andre ord er lotuseffekten en kombi-
nation af overfladens hydrofobicitet 

og ruhed. Med denne forståelse har 
vi prøvet at reproducere effekten på 
en papiroverflade. Hydrofobiciteten 
har vi allerede vist med vores plas-
macoatings, se Medlemsinformation 
2019/5, sammen med en vandbaseret 
bionedbrydelig primærcoating, fx 
gelatineret stivelse, men den primære 
coating kan også laves meget mere 
ru for at efterligne overfladen hos 
lotusplanten. Til formålet valgte vi at 
blande et vandbaseret coatingmate-
riale med mikrofibrilleret cellulose, 
MFC (cellulosefibre med en længde 
på op til 10 μm og en diameter på 
op til 1 μm). Resultatet oversteg alle 
forventninger, da den ikke blot havde 
en mærkbar ruhed, men også signifi-
kant forbedrede barriereegenskaberne 
af primærcoatingen. I grafen i figur 2  
kan iltpermeabiliteten af en stivel-
sesbaseret coating ses som funk-
tion af forskellige koncentrationer af 
iblandet MFC. Fra 0 til 5 vægtprocent 
iblandet MFC faldt iltpermeabiliteten 
fra 34 til 0,7 ml/m²/dag tilsvarende.

Figur 1: Ultrahydrofobicitet udvist på et Lotusblad

Figur 2: Iltpermeabilitet af 
papir med en stivelsebaseret 
primærcoating, iblandet for-
skellige vægtkoncentrationer 
af MFC.
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Lotuseffekten...

    Plasmacoating kan yderligere 
forbedre barrieren til under 0,1 ml/m²/
dag og kan derudover tilføre over-
fladen ultrahydrofobicitet som vist i 
figur 3.
    
    På figur 3 til venstre kan man 
tydeligt se, at lotuseffekten er blevet 
reproduceret på papiroverfladen med 
vand, som det sker i naturen, da vand 
har en meget høj overfladespæn-
ding. Hvad der ikke sker i naturen, 
er en lotuseffekt i forhold til organi-
ske opløsningsmidler inkl. olie, der 
dog med vores teknologi kan ses på 
figur 3 til højre. Selvfølgelig samler 
olien sig ikke i dråber som vand pga. 
dens lave overfladespænding, men 
der dannes ikke en hinde, og olien 
trænger heller ikke ind i papiret. 
Dette er bemærkelsesværdigt og 
har en klar anvendelse i industrien: 
Et forbud mod fluorerede stoffer i 
papiremballage til fødevarer forventes 
meget snart at blive til virkelighed, 
som omtalt i Medlemsinformation 
2020/1, og industrien har været i 
gang med at finde nye fedtafvisende 
overflader, der kan anvendes i stedet. 
Dette kan vores ultrahydrofobiske 
coating også være en løsning på.

    En anden vigtig detalje ved de 
udviklede coatings er, at når de er 
pålagt papir, forbliver hele materialet 
som lotusbladene bionedbrydeligt og 
komposterbart ved almindelig tem-
peratur og luftfugtighed. Dog er det 
også genanvendeligt som papir.

    Den langsigtede plan er at teste 
papiremballager med ultrahydrofo-
biske coatings mht. deres antimik-
robielle egenskaber på ompakkede 
fødevarer, fx kød eller creme fraiche, 
sammen med vores kollegaer fra 
Center for Fødevaresikkerhed. Idéen 
er at sammenligne holdbarhed af 
ompakkede produkter i samme type 
emballage med kun barrierecoating og 
også med ultrahydrofobicitet. Disse 
eksperimenter er allerede i gang, og 
vi vil opdatere vores medlemmer, så 
snart der er resultater. Vores fælles 
aktiviteter på området støttes af 
Styrelsen for Institutioner og Uddan-
nelsesstøtte under Uddannelses- og 
Forskningsministeriet i rammen af re-
sultatkontrakter F2: ”Fødevarekvalitet 
og convenience – value for money”, 
B4: ”Højværdiplast - Substitution med 
naturlige materialer” og G2: ”Biobased 
business – Værdiskabelse af bio-
masse” samt projektet “ Bæredygtige 
plastfrie papiremballager til syrnede 
mælkeprodukter” under Grønt Ud-
viklings- og Demonstrationsprogram-
met (GUDP).

Figur 3: Vand- og oliedråber på coatet papir.
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v/Jens Christiansen,
Sektionsleder

Testene udføres i henhold til stan-
darden EN 14683. De fleste test har 
foregået på akkrediterede laborato-
rier. De enkelte test har imidlertid 
ikke været akkrediteret. Men hen 
over sommeren er flere af metoderne 
opgraderet, så de nu lever op til 
standarden. Efterfølgende er de ble-
vet godkendt af det danske akkredit-
eringsorgan DANAK.

Hvad består masketesten af?
    For at reducere overførslen af 
sygdomsfremkaldende bakterier i 
forbindelse med kirurgiske behand-
linger og andre kliniske procedurer 
har standarden til formål at specifi-
cere konstruktion, materiale, design 
samt egenskaber og angiver metoder 
til testning af maskernes egenskaber. 
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Test af ansigtsmasker til 
medicinsk brug hos Teknologisk 
Institut
Siden foråret har Teknologisk Institut haft travlt med at teste medicin-
ske ansigtsmasker for de danske hospitaler og importører, som en del 
af den øgede indsats i at kvalitetssikre de mange masker som kommer 
til landet under Covid-19 udbruddet. 
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De egenskaber, som testes og evalu-
eres, er:
• Mikrobiel renhedsgrad/bioburden
• Bakteriel filtrationseffektivitet 
 (BFE)
• Differentialtryk/udåndingsmod-
 stand
• Stænkresistens

    Derudover er der krav om de-
formerbar næsebøjle som sikrer, at 
masken slutter tæt. Endvidere kan 
der stilles krav om en biokompati-
bilitetsundersøgelse for at sikre, at 
der ikke sker allergiske reaktioner 
for brugerne. Dette er primært rele-
vant, hvis der er tale om et helt nyt 
produkt eller hvis der er anvendt nye 
typer materialer i masken.
    Standarden specificerer konstruk-
tion, design, ydelseskrav og testme-
toder for medicinske ansigtsmasker 
beregnet til at begrænse smitte fra 
personale til patienter under kirurgisk 
arbejde og andre medicinske opgaver 
med lignende krav. En medicinsk an-
sigtsmaske med en passende mikro-
biel barriere kan også være effektiv 
til at reducere emissionen af infek-
tionsmidler fra næsen og munden 
på en asymptomatisk bærer eller en 
patient med kliniske symptomer.

    Standarden benyttes ikke til 
masker, som udelukkende er beregnet 
til generel personlig beskyttelse. Her 
henvises fx til AFNOR SPEC S76-001 
som beskriver kravene til sociale 
masker, der kan benyttes i forbind-
else med flyrejser.

Forskellige typer medicinske 
ansigtsmasker
    Når medicinske ansigtsmasker skal 
testes, skal man være opmærksom 
på, hvilken type maske det drejer sig 
om. Maskerne er delt op i Type I, 
Type II og Type IIR. For Type I masker 
stilles der lidt lavere krav til filtra-
tionseffektiviteten. Det er kun Type 
IIR maskerne, hvor der er krav om 
stænkresistens. Dette krav er svært 
at opnå, så for disse masker har 

man sænket kravet til udåndings-
modstand. De specifikke krav til de 
tre typer af medicinske masker er 
følgende:

Type I: bakteriefiltrerings-
 effektivitet> 95%.
Type II: bakteriefiltrerings-
 effektivitet> 98%.
Type IIR: bakteriefiltrerings-
 effektivitet> 98% og stænk- 
 resistens.

    Type I maskerne er designet til at 
forhindre, at bæreren spreder dråber 
i nærheden. Type II og IIR-maskerne 
beskytter også bæreren mod dråber 
produceret af en person direkte foran 
dem. Afhængig af omstændighederne 
beskytter de imidlertid ikke mod 
indånding af de meget små partikler, 
der findes i luften, som potentielt 
bærer virussen.

Læs mere
https://www.teknologisk.dk/ydelser/
test-af-operationsmasker/42015
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Test af ...

https://www.teknologisk.dk/ydelser/test-af-operationsmasker/42015
https://www.teknologisk.dk/ydelser/test-af-operationsmasker/42015
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v/Morten Pedersen,
Faglig leder
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Forordningen blev vedtaget d. 5. april 
2017 med fuld ikrafttrædelse d. 26. 
maj 2020. Deadline er dog udsat et 
år pga. covid19. Forordningen inde-
bærer, at alle medico-produkter solgt 
i Europa efter maj 2021 skal være 
CE-mærket i henhold til Regulativ 
2017/745.

    Hvis produktet tidligere er god-
kendt, skal den nye CE-mærkning 
dog først være på plads senest i juni 
2024.

”Selvom emballage og mærkning 
fortsat bliver betragtet som tilbehør 
til medicinsk udstyr, er disse spe-
cielt nævnt i MDR og skal medtages i 
firmaers overensstemmelsestidslinje. 
Kravene til disse områder er forstær-
ket og kræver et gennemgribende 
fokus”

    Forordningen omhandler specielt 
emballagers sterilitet og deres evne 
til fortsat, igennem hele transport-
kæden, at bevare deres sterilitet, så 
kontamination undgås under samling/
pakning og forsendelse.

    Fokus i forordningen er på at opnå 
reduktion af infektioner og mikro-
kontamination. Dette er direkte 
adresseret i forordningen, idet der er 
krav om, at produkterne ”skal være 
designet til at fjerne eller minimere 
faren mest muligt for patient-konta-

mination, og at designet skal tillade let 
håndtering”

    Disse krav skal fx opfyldes igen-
nem anvendelighedstest.

”Devices bragt sterilt på markedet, 
skal være designet, produceret og 
indpakket i overensstemmelse med 
passende procedurer, for at sikre, at de 
er sterile under transport og opbevar-
ing. Med mindre emballagerne bliver 
skadet undervejs, skal de bevare deres 
sterilitet.”

    Passende procedurer skal her 
forstås som, forventede påvirkninger 
produkterne kan blive udsat for.
EU MDR beskriver det som ”skal være 
steril under transport og lagring som 
specificeret af producenten, indtil em-
ballagen bliver åbnet for brug.”

    EU MDR beskriver kravene som 
”hvis produkter sælges sterile, skal der 
foreligge en beskrivelse af metoderne 
der er brugt, inklusiv en valideringsrap-
port med fokus på emballage, sterilitet 
og bevarelse af sterilitet.”

    Sterile emballager skal tydeligt 
være mærket, så det er evident, at 
produkterne er sterilt emballeret. 
Der er forslag til mærkning med fuldt 
optrukne linjer og brudte linjer, der 
skal beskrive hvilke emballager, der 
fortsat skal være ubrudte for at be-

vare sterilitet. Disse forslag er dog 
ikke vedtaget endnu.

    Yderligere er mærkningen opdelt i 
tre områder:
1: den sterile barriere
2: generel mærkning af produktet og 
3: mærkning vedr. brug af produktet.
 
    Det betyder, at ”Det skal være 
tydeligt, at produktet skal bevare ste-
rilitet. Desuden skal det være tydeligt, 
hvad der skal ske, hvis produktet er 
leveret sterilt og emballagen bliver 
skadet eller åbnet for tidligt”.

    For overholdelse af de nye forord-
ninger skal myndighederne foretage 
uanmeldte besøg minimum hvert 
5. år. Og alle kritiske leverandører 
skal indarbejdes i producentens 
kvalitetssystem. Det er også et 
krav, at alle risici vedr. et produkt er 
identificeret og forholdsregler truffet. 
Dette kan fx være identifikation af 
sekundære leverandører af kritiske 
komponenter.

    Hvor skal man starte: Det er helt 
sikkert, at overholdelse af EU MDR 
betyder meget arbejde. Emballagen er 
blot en lille del af den totale pakke, 
der er påkrævet for at opnå overens-
stemmelse.

fortsættes næste side

EU MDR (Medical Device 
Regulation) forordning træder 
snart i kraft
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EU MDR forordning...
fortsat fra side 8

    EU MDR er allerede udskudt ét 
år pga. Covid-19. Det vil formentlig 
ikke blive udskudt yderligere, hvilket 
betyder, at medico-producenter, der 
ønsker at bringe nye produkter på 
markedet skal være parate allerede 
maj 2021.

    Dette skal ikke ses som urimelige 
krav fra EU, men i stedet som hjælp 
til firmaer, så de nemmere kan sælge 
deres produkter i hele verden.

    Tidligere har der være tilfælde, 
hvor produkter bliver stoppet i tolden, 
og ikke får lov til at komme videre. 
Dette skulle helst være løst med de 
nye forordninger, så samhandlen kan 
blive nemmere.

De fire næste skridt:

1) Bliv bekendt med alle EU MDR-
 punkter relateret til emballage og 
 mærkning.
2) Gennemfør en analyse for identi-
 fikation af gabet imellem nu-
 værende test, der er udført og 
 test, der er påkrævet for at 
 opfylde de nye MDR-forord-
 ninger. 
 Fokuser på hvilke test, der er 
 gennemført og hvilke der 
 mangler.
3) Kvantificer behov. Når først 
 gabet er identificeret starter det 
 egentlige arbejde.
4) Planlæg en etikettestrategi. Alle 
 etiketter skal revideres! 

Hvis du har behov for test af em-
ballagernes transportegenskaber i 
forbindelse med de nye krav, kan 
Teknologisk Institut, Plast og Embal-
lage hjælpe med transporttest for 
verifikation af produkt/emballagens 
egenskaber under forskellige påvirk-
ninger under transport. 
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Pressemeddelelse fra Finlands 
Packaging Association - redaktionelt 
bearbejdet
v/Betina Bihlet, Centersekretær

Blandt de i alt 29 indsendte bidrag 
var mange gode emballageløsninger, 
som repræsenterede hele emballage-
industrien, herunder logistikløsninger, 
fødevareemballager, gaveembal-
lager og displays fra både store og 
små virksomheder i branchen. Fordi 
konkurrencen er skandinavisk, var 
størstedelen af de emballagema-
terialer, der deltog i konkurrencen, 
fiberbaserede, og kun nogle få embal-
lageinnovationer repræsenterede 
plastløsninger. Konkurrencen viste 
imidlertid, at der er plads til plastløs-
ninger, så længe plasten er brugt på 
den rigtige måde.

    Konkurrencens jury tildelte en 
”Special Sustainable Packaging” Scan-
Star til DS Smith’s Arla Unika bølge-
pap e-handelsemballage, som holder 
produkterne kølige under transport og 
erstatter den tidligere anvendte EPS-
emballage.

    ScanStar er en fælles nordisk 
emballagekonkurrence, der afholdes 
årligt siden 1969 af Scandinavian 
Packaging Association, SPA. Konkur-
rencen er åben for alle emballageløs-
ninger designet, konstrueret eller 
fremstillet i et af de nordiske lande. 

    ScanStar 2020 blev arrangeret af 
Finlands Packaging Association.

- alle de virksomheder, der deltager
i konkurrencen viser, at de tager 
produktudvikling seriøst. Jeg fungerer 
selv som indkøber og i indkøbsforhand-
lingerne spørger vi altid emballagepro-
ducenterne, om de har haft succes i 
konkurrencer indenfor branchen. Hvis 

de har haft succes, er det et tegn på, 
at de ønsker at udvikle bedre løsninger, 
siger jurymedlem Lars Windeman.

    En emballage tildelt en ScanStar 
har ret til at deltage i den interna-
tionale WorldStar-konkurrence arran-
geret af World Packaging Organization 
(WPO).

Scanstar-2020 vinderne er: 

 10 

APak
Transportemballage til bremseforstærkere
I designet af transportkassen til bilens bremsefor-
stærkere, er bølgepappens egenskaber udnyttet på 
den bedst mulige måde. En omkostningseffektiv, 
simpel, prisbillig og bæredygtig løsning. Emballagen 
er stadig enkel selv om dens indvendige struktur er 
kompleks. Juryen roste emballagen for dens opbyg-
ning, der forbedrer arbejdsergonomien.

fortsættes næste side

DS Smith
Arla Unika e-handelsemballage
En charmerende, elegant, materialebesparende, og simpel e-handels-
emballage til fødevarer, der har brug for afkølet transport. Den erstat-
ter den tidligere anvendte EPS-løsning. Bølgepapløsningen er isoleret, 
så produktet forbliver nedkølet under transporten. Emballagens fugt-
beskyttelse er også fiberbaseret. Nem at åbne og lykønskningskortet 
på indersiden skaber en behagelig åbningsoplevelse.

De bedste emballageløsninger i 
de nordiske lande er fundet
17 emballageløsninger blev tildelt en ScanStar i årets konkurrence
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ScanStar vindere...
fortsat fra side 10

APak 
Transportemballage til Volvo forlygter 
En unik og elegant transportemballage til 
bilindustrien. Bølgepappens stivhed og 
bøjningsegenskaber er blevet udnyttet på 
den bedst mulige måde. Disse egenskaber 
er også brugt godt til at beskytte emballa-
gens skrøbelige indhold under transport, på 
en omkostningseffektiv måde uden brug af 
bobleplast.

Atria
Krydderi- og modningsemballage
Dette er en fuldstændig ny slags emballageinnovation, hvor brugerven-
lighed og convenience er blevet maksimeret og mængden af plast er ble-
vet reduceret. Kvaliteten af kødet er synlig i emballagen, fordi det ikke 
er dækket af krydderimarinaden. Krydderimarinaden hældes over kødet 
inden tilberedning i emballagen. Emballagen resulterer i bedre hygiejne, 
idet produktet kan flyttes direkte fra emballagen til en stegepande uden 
at man behøver at røre ved det med hænderne eller overføre det til en 
anden beholder til marinering.

fortsættes næste side

Econopack 
Tomatbakke
Fremstillet af pap, enkel og let, 
dog meget produktbeskyttende 
emballage til små tomater, som 
er nem at samle og fylde. Hul-
lerne på alle sider af emballagen 
viser meget tydeligt produkternes 
friskhed. 

Stora Enso
Emballage til potteblomster
En simpel og funktionel embal-
lageløsning, som gør det nemmere 
at transportere potteblomster fra 
blomsterhandleren til modtageren. En 
hverdags luksusemballage som ønsker 
modtageren glæde og lykke. Det er 
også nemt at tilføje en hilsen i embal-
lagen, og i sidste ende er den nemt at 
lægge i papaffaldscontaineren.

DS Smith 
Kiste af pap
Et alternativ til en traditionel kiste fremstillet af genbrugspap 
fremkalder følelser. Det innovative design med kompatible struk-
turer set fra både en miljømæssig og en økonomisk synsvinkel. En 
fordomsfri løsning, som passer til tidsånden.
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ScanStar vindere...
fortsat fra side 11

Glomma Papp 
Display til Kick-lakrids-
bar 
Fuldt færdig og robust 
Kick-lakridsbar display 
i et stykke, som er 
selvudfoldende, når den 
læsses af transport-
emballagen. De mindre 
kasser med lakridsbarer 
er også færdigpakket i 
et display af bølgepap. 
Løsningen er nem at 
håndtere for personalet 
i forretningen.

Glomma Papp 
Østersæske
Luksusemballage til et luksus-
produkt, som beviser at en 
bæredygtig emballage også kan 
være meget elegant. Kartonens 
voksagtige overflade beskyt-
ter mod fugt, og hjørnerne på 
emballagen er designet sådan, 
at væsker ikke kan løbe ud af 
emballagen.

Orkla 
Jordan tandbørsteemballage
Tandbørstemballagen støbt af 
genbrugsfibre erstatter den 
tidligere anvendte plastembal-
lage. At opgive den gennem-
sigtige emballage er vovet, selv 
om produktlabelen viser et 
billede af tandbørsten indeni 
i fuld størrelse. Labelen, som 
vikler sig om emballagen virker 
også når emballagen er åbnet. 
Emballage og indhold fungerer 
fint sammen, idet tandbørsterne 
er fremstillet af genbrugsplast.

fortsættes næste side

DS Smith 
Julekalender fyldt med lakrids
En kasseløsning, der adskiller sig fra 
traditionelle julekalendere med et 
smukt design. Kalenderen er fremstillet 
udelukkende af pap, hvilket betyder, at 
der slet ikke er brugt plast, så embal-
lagen er nem at genbruge, hvis den ikke 
bruges som legetøj senere. En genial 
og robust indre løsning, men juryen 
spekulerer på om ikke den indre løsning 
kunne have været endnu bedre struk-
turelt, da den nu består af mange små 
dele.

Stora Enso
Julekalender med is
En fantastisk, næste plastfri jule-
kalenderopsætning til is. 24 små 
bægre med is er placeret på en 
papbakke, som holder dem på plads. 
Emballagen er fristende at købe, og 
mange af jurymedlemmerne udtryk-
te et spontant ønske om at købe 
produktet!
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Metsä Board 
Arctic-ginæske
Meget flot hologram-
print på emballagen af et 
luksusprodukt. Når æsken 
drejes, ser nordlyset på 
printet ud som om det 
flimrer og prægningen af 
emballagen øger indtrykket. 
Ifølge juryen, er det den 
helt rigtige trend at skabe 
en luksus-emballage til et 
luksusprodukt med bære-
dygtighed indarbejdet i 
designet. 

Paptic
E-handelsemballage
Det fiberbaserede erstatningsmate-
riale for plast udviklet af Paptic er 
fugtbestandigt og slidstærkt. Embal-
lagematerialet er behageligt at røre 
ved og laver ikke en knitrende lyd. 
Sammenlignet med bølgepap, fylder 
Paptic’s e-handelsemballage mindre 
og er hurtigere at fylde. Ifølge juryen 
er materialeløsningen, som kan 
sorteres til genbrug et skridt i den 
rigtige retning.

Pyroll / Package Media
Domino kikseemballage
Æsken med Domino kiks er printet med 1.200 forskellige billeder 
indsendt fra forbrugerne af deres favoritsteder i Finland. Den digi-
tale og virkelige verden er forenet i emballagen. Juryen syntes godt 
om måden emballageløsningen inddrager forbrugerne af et velkendt 
produkt. Juryen spår, at emballagen også vil have samleværdi.

ScanStar vindere...
fortsat fra side 12

Stora Enso
Træpillekasse
Højkvalitets emballage, som takket være 
det integrerede bærehåndtag, er effektiv 
til transport, opbevaring og brug af produk-
tet. En velgennemtænkt emballage, hvorfra 
træpillerne kan hældes direkte i ovnen.

Smurfit Kappa
E-handelsemballage til blomsterbuketter
Bølgepapemballager egner sig godt til formålet, som er at 
sende blomsterbuketter fra en online-forretning. Embal-
lagens funktionalitet og sikkerhedsegenskaber blev rost. 
Juryen syntes også om emballagens udseende og den 
mulighed emballagestrukturen tilbyder for at sende mod-
tageren mere end blot en buket, såsom chokolade.

Juryens formand var CEO Antro Säilä fra Finnish Packaging Association. Jurymedlemmerne var Lasse Lavrsen, Toms 
Gruppen (Danmark), Lars Windeman, Volvo cars (Sverige), Ole Anton Bakke, Jotun A/S (Norge) og Hanna Koivula, Uni-
versity of Helsinki (Finland). Endvidere deltog Mikael Gallsted (Sverige) som observatør for SPA og Johanna Nikunen 
(Finland) som presserepræsentant. 



Medlemsinformation 5/2020 14 

Af Juhi Patel og Claire Koelsch Sand

Artiklen er trykt med tilladelse fra Food Technology Magazine, The Institute of Food Technologists.
Artiklen er oprindeligt trykt i juli 2020 udgaven af Food Technology.

fortsættes næste side

reducerer dåsens vægt med 16%.
Flødeskum, smørbar ost, og slip-let-
spray er emballeret i aerosoldåser 
med optimalt metalbrug. Et eksem-
pel, der er værd at lægge mærke til, 
er Ball Corp.’s ReAl aerosoldåse, som 
er 15% lettere end en standarddåse, 
hvilket giver mindre miljøpåvirkning.
For både to- og tre-delte dåser, øger 
bertling af sidevæggene styrken, 
giver mulighed for en samlet tyndere 
sidevæg og giver en overflade, der 
er egnet til fastklæbning af etiket-
ter. Andre designelementer såsom 
laserprægning, tryk, farvede åbnings-
ringe, og dåseender, som bruges til 
drikkevarebeholdere, giver fabrikan-
terne mulighed for at kommunikere 
med forbrugerne, når de drikker et 
produkt.

Indvendig foring
Dåsens foringer forebygger korro-
sion og bidrager til opretholdelse af 
produktkvaliteten (fx smag). Foringer 
indeni dåser har givet anledning til 
bekymring over migration af stof-
fer fra foringerne over i fødevarerne, 
såvel som tab af fødevaresmag og 
aroma på grund af absorbering i 
foringen. Mere specifikt har bisphenol 
A (BPA) og afledninger heraf været 
et problem; de er begrænset i EU 
(EC 1895/2005) og afvist af mange 
amerikanske forbrugere. Forskellen i 
de europæiske og amerikanske regler 
afspejler brugen af forsigtighedsprin-
cippet i EU og FDA’s brug af risikovur-
deringer. Med hensyn til BPA-alterna-
tiver har Direktør Robert Budway fra 
Can Manufacturers Institute udtalt: 
”Undersøgelser af BPA-alternativer 
begyndte for omkring 10 år siden og 

Fremstilling og design af dåser
Dåser er de mest almindelig brugte 
metalemballager og de fremstilles af 
stål eller aluminium. Dåser, der inde-
holder stål, er fremstillet af elektro-
lytiske blikplader eller elektrolytisk 
krom/kromoxidbelagt stål, også kendt 
som tinfrit stål. Metaldåser klassifi-
ceres ved enten en to- eller tredelt 
fremstillingsmetode. Dåser i to dele 
gennemgår enten en dybtræk- og 

glatningsproces fra et råemne som 
gradvist formes til en højere 

dåse i samme diameter el-
ler en krængetræk-proces 
der reducerer diameteren. 
Dåser i tre dele fremstilles 
ved først at coate stålet og 
derefter rulle dåsevæggen 

til en cylindrisk form. 
Sømmene svejses og 

bunden forsegles til 
cylinderen ved dob-
beltfoldning af cylin-
derkant og endeplade 
samt krympning – en 
proces kaldet dob-
beltsømning. Udvik-
ling af dåseformen for 
at reducere metalem-
ballagematerialer 
og derved reducere 
omkostninger og 
vægt fortsættes. For 
eksempel har Amcor’s 
CanSealPro og Crown’s 
Peelfit pålagt en 
aluminiummembran 
direkte på dåsecylin-
deren, hvorved man 
fjerner behovet for at 
dobbeltsømme dåse-

enden til cylinderen og 

Emballage der bruger metal som bar-
riere- og konstruktionslag spiller en 
vigtig rolle i fødevarekonservering. 
Udviklingen indenfor metalembal-
lage øger dets anvendelsesområde 
som et unikt materiale. For eksempel 
muliggør nyskabelser i udformning af 
dåser og kontrol af metalaflejring i 
emballagematerialer en bedre mate-
rialeeffektivitet og enestående anti-
mikrobielle egenskaber samt større 
absorption af mikrobølger.

Predilecta Sacciali posen minder om et opbevaringsglas 
Foto venligst stillet til rådighed af Amcor 

Metals rolle i fødevareemballage
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Metals rolle...
fortsat fra side 14

Inline Micro-Grill susceptor-mønster laver 
grillmærker på fødevarens overflade. 
Foto venligst stillet til rådighed a Inline Packaging

omfattede en kvalitetsudvikling af de 
mulige foringer og en alsidig vurder-
ing af de mulige foringer.” Yderligere 
forklarede han, ”Mulige foringer blev 
vurderet under almindelig produk-
tions-, fremstillingsforhold, og 
holdbarhed i relation til kompatibi-
litet og korrosionsmodstand”. ”Mens 
fødevaresimulerende væsker bidrog 
med den indledende screening af 
mulige foringer, var forsøg med det 
faktiske produkt nødvendige for at 
vurdere den potentielle indvirkning 
på produktets sensoriske egenskaber 
fra den mulige foring. Derudover var 
yderligere belægningsoptimering nød-
vendig for at sikre medarbejdernes 
sikkerhed under selve belægnings-
processen, for at minimere miljøpå-
virkningerne fra belægningspåførin-
gen for at sikre, at utilsigtet tilsatte 
stoffer ikke blev udviklet under 
forarbejdning eller opbevaring, samt 
for at definere handlingsparametre. 
Dåseforinger fortsætter med at være 
produktspecifikke. For eksempel, i en 
vurdering af smagsabsorbering fra 
polyethylentereftalat (PET) lamineret 
stål (PET-LS) dåser, var aromatabet af 
citrusaroma højere end hexanal, som 
ofte er forbundet med sekundære 
biprodukter efter oxidering. Dette 

niveau af aromatab, ville udelukke 
brugen af PET-LS-dåser til langtidsop-
bevaring af produkter indeholdende 
citrusholdige forbindelser.

Posers barriere og sammensætning
Aluminium anvendes i laminat- og 
metalposer på grund af dets fleksi-
bilitet og barriereegenskaber. Pose-
funktion og design bevæger sig i 
retning af at ligne dåser og krukker. 
For eksempel er AeroFlexx’s AeroFlexx 
Pak en opretstående lamineret embal-
lage med en integreret tud til dose-
ring med én hånd, og Amcor-posen 
Predilecta Sacciali til et tomatbaseret 
produkt ligner et opbevaringsglas. 
Laminater består af lag med forskel-
lige funktioner såsom forsegling, 
perforeringsstyrke og høj tempera-
turbestandighed. Fødevarer, der har 
brug for gode aroma- eller smagsbar-
rierer eller lang holdbarhed, pakkes 
almindeligvis i aluminiumholdige 
laminatstrukturer. Laminatposer, der 
indeholder folielag, kan steriliseres på 
en måde svarende til metaldåser. Til 
avancerede termiske behandlingste-
knologier såsom mikrobølgebaseret 
termisk sterilisation kan laminater 
indeholdende et aluminiumoxidlag 
anvendes. De høje omkostninger 
forbundet med et dækkende lag af 
aluminium samt omkostningerne 
og tiden forbundet med lamine-
ringsprocessen har øget brugen af 
metalfilm til poser. Plasmadepone-

ring af et 3-50 nm tyndt aluminium-
lag resulterer i meget kontrollerbare 
barriereegenskaber og opacitet. For 
eksempel er Uflex metaliseret 4D 
flex-karton en fleksibel kontruktion, 
der kombinerer barrieren i en indre 
pose og stivheden og formen på en 

kartonæske. Det metaliserede PET-lag 
i materialet og sidesømmene skaber 
struktur og giver mulighed for et 
integreret håndtag og lukkefunktion. 
Mens både metalisering på og lami-
nering af metalunderlag på fleksibel 
emballage resulterer i en forlænget 
holdbarhed med mindre metalforbrug 
end dåser, er genbrugen af disse sam-
mensatte materialer begrænset, fordi 
det ikke altid er rentabelt at adskille 
lagene og de ikke er let genanven-
delige. Disse blandede materialer kan 
dog bruges som fyldstoffer inden 
for bygge-, apparat- og andre tunge 
industrier. Yderligere styring af alumi-
niumsbelægning på emballagelagene 
førte til udviklingen af den mikrobøl-
gemodtagelige susceptor-emballage. 
Belægning af små mængder (<10 nm 
i størrelse) aluminium i et mønster på 
en varmebestandig overflade, såsom 
PET resulterer i mellemrum mellem

“At tillade sikker brug af nanopartikler i 
               direkte fødevarekontakt vil forlænge fødevarens holdbarhed”
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aluminiumaflejringerne. Når den 
PET-baserede struktur udsættes for 
mikrobølgeenergi, dannes en bue mel-
lem aluminiumaflejringerne og skaber 
varme til at opvarme, sprødgøre og 
tilberede mad. Susceptor-teknologien 
har fra sin begyndelse i starten af 
1970’erne udviklet sig til en raffi-
neret teknologi. Forskellige typer 
susceptorer i emballage inkluderer 
dem i omslag, indpakninger, æsker, 
bakker og underlag for pizzaer, 
forårsruller, sandwich og popcorn. For 
eksempel skaber mønsteret i Inline 
Micro-Grill-susceptor grillmærker i en 
hullet papbaseret karton. Ligeledes 
fokuserer Inline Superceptor varmen i 
midten af produktet for at forhindre 
overtilberedning af produktets kanter. 
Graphic Packaging International leve-
rer også en række susceptorembal-
lager. Udover aluminium påføres andre 
metaller som jern, sølv, zinkoxider, 
magnesiumoxid og titaniumoxid som 
nanopartikler på emballageoverflader 
for at forbedre den mekaniske styrke 
og barriereegenskaberne samt tilføje 
en antioxidant eller antimikrobiel 
effekt (dos Santos et al.2020). For 
eksempel er titandioxid et effektivt 
antimikrobielt middel, fordi det pro-
ducerer reaktive iltarter, der ødelæg-
ger patogene mikrober på overfladen 
af emballagen eller fødevaren. Nylige 
EU-regler, der betragter nanopartikler 
som en særskilt enhed, kræver, at 
deres nanospecifikke risiko vurderes. 
Raffineret påføring af sølvnanopar-
tikler, der styrer antimikrobiel ak-
tivitet, er beregnet til at øge brugen 
af sølvnanopartikler i EU. At tillade 
sikker brug af nanopartikler i direkte 
fødevarekontakt vil forlænge føde-
vares holdbarhed.

Sporbarhed
Sporbarhed fra emballagens oprin-
delse gennem hele fødevarekæden 
er blevet væsentligt. Konservesindu-
strien er i en unik position til at 
tilføje sporbarhed, fordi koderne kan 
printes på dåsens bund, som ikke 
bruges til branding og fordi dåser har 

en kendt genanvendelsesværdi. For 
eksempel, bliver inkjet eller laser-
ætsede QR-koder fra CrownSecure 
system fra Crown, tilføjet når dåsen 
bliver fremstillet. Dette giver føde-
vareproducenter mulighed for at 
tilføje de data, der bruges af detail-
handlere, forbrugere og emballage-
genbrugere, hvilket understøtter 
sporing af genbrug på stedet. Dåse-
producenternes anvendelse af koder 
forbedrer effektiviteten på produk-
tionslinjen og fjerner fabrikanternes 
behov for at tilføje yderligere koder. 
Ved brug af dette system, kan forbru-
gerne vurdere fødevarernes ægthed 
via web-baserede smart-label-
løsninger, genbrugere kan nemmere 
sortere emballagebeholdere, og dåse-
producenterne får bedre forståelse 
for den originale metalkilde og dens 
tidligere anvendelse.

Bæredygtighed
Som vi bevæger os mod et mere 
bæredygtigt fødevaresystem, er det 
nødvendigt med en bæredygtigheds-
analyse af hele forsyningskædens 
livscyklus, herunder emballage, 
forarbejdning og transport af 
fødevarer, kombineret med miljøom-
kostningerne ved madspild forbun-
det med konserves, frostvarer eller 
forarbejdning af ferskvare (kemisk 
rensning). Det faktum at konserves 
ikke kræver nedkøling, og at stål 
kan genbruges uendeligt, reducerer 
deres miljøpåvirkning. Undersøgelser 
har vist, at spinat, tomater og brune 
bønner på dåse resulterer i mindre 
mad- og næringsstofaffald end når 
disse fødevarer forarbejdes friske 
(Boz og Sand 2020). Ydermere redu-
cerer genbrugsraten af dåser på 71% 
miljøpåvirkningen fra dåser, idet hvert 
ton af genbrugt stål sparer jernmalm, 
stenkalk og energi ved produktion af 
dåser (Can Manufacturers Institute 
2020).

Metals rolle...
fortsat fra side 15
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Figur 2: Forbrugernes holdninger til hvilket emballagemateriale 
de foretrækker (kilde: Plastindustrien, 2020)
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Plastindustrien har her i 2020 
gennemført en befolkningsunder-
søgelse, der indeholder nogle spæn-
dende nye resultater omkring forbru-
gernes holdninger til emballage - se 
figur 1. Undersøgelsen viser endnu 
engang paradokset, at mange forbru-
gere fokuserer på emballagen – især 
plastemballage – som det største 
miljøproblem, mens forskerne igen og 
igen peger på, at optimal anvendelse 
af emballage mindsker madspildet 
og dette samlet giver den mindste 
belastning af miljøet.

Plastindustriens befolkningsunder-
søgelse viser, at 66% af befolkningen 
fravælger plastemballage i nogen eller 
højere grad. Kun 22% lader sig ikke 
eller i mindre grad påvirke. Tager man 
i betragtning, at det nu mange gange 
er blevet dokumenteret, at plastem-
ballage i mange tilfælde er den eneste 
emballage, der kan reducere madspild, 
der belaster miljøet mere end em-
ballagen, så er disse holdninger ret 
uheldige. 

 Det fremgår tydeligt, at forbrugerne 
lige nu foretrækker glasemballage. 
Derefter kommer plast- og papirem-
ballage. Når man hører den offentlige 
debat lige nu, så er det interessant, at 
plastemballage alligevel foretrækkes 
af så mange. I debatten er plastem-
ballage meget mere skældt ud. 
Man skal samtidig være opmærksom 
på, at folks holdninger skifter hen 

over tiden. I 1960’erne og 70’erne 
var forbrugerne meget negativt 
opmærksomme på glasemballage 
– lige modsat i dag. Da vi nåede til 
1990’erne kunne forbrugerne ikke 
lide metalemballage. Og for omkring 
10-20 år siden, kunne man ikke bruge 
pap og papir uden at have fældet en 
regnskov. I de sidste år har debatten 
med plast i havmiljøet ødelagt plas-
temballagens image. Så forbrugernes 
holdninger skifter hen over tiden. 

Teknologisk Institut gennemførte i 
2017 en forbrugerundersøgelse, der 
tydeligt viser, at forbrugernes hold-
ninger kan påvirkes med reel infor-
mation. Formålet var at identificere 
forbrugernes umiddelbare bevidst-
hedsniveau ift. forskellige udsagn om 
emballage og hvordan information 
kan påvirke forbrugernes vurdering af 
emballage.

Deltagerne blev fundet via et eks-
ternt bureau (Userneeds). Her blev 
212 forbrugere spurgt; disse var et 

Figur 1: Forbrugernes holdninger til plastemballage (kilde: Plastindustrien, 2020)

fortsættes næste side

Forbrugernes holdninger til 
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repræsentativt udsnit af befolkningen 
efter køn, alder (16-80 år), uddan-
nelse og bopæl. Undersøgelsen blev 
gennemført på følgende måde:
• Først skulle forbrugerne tage 
 stilling til fem udsagn
• Derefter fik de samme forbrugere 
 en kort baggrundsinformation for 
 hvert udsagn
• Til sidst skulle de samme for-
 brugere tage stilling til de samme
 fem udsagn

De fem udsagn var:
1. Emballage beskytter madens 
 kvalitet
2. Emballage betyder friske portioner
3. Emballage bekæmper madspild
4. Emballage i skraldespanden er ikke 
 affald uden værdi
5. Emballage gør godt for miljøet

Den mellemliggende baggrundsinfor-
mation ses i faktaboksen, figur 4.
Teknologisk Instituts undersøgelse 
viste følgende:

• Fordelingen af positive svar før 
 forbrugerne fik læst baggrunds-
 informationen var for de fem 
 udsagn. Et positivt svar var når 
 forbrugerne havde erklæret sig 
 enten enig eller meget enig i ud-
 sagnet:
 o Emballage beskytter madens 
  kvalitet (83%) 
 o Emballage betyder friske 
  portioner (48%)
 o Emballage i skraldespanden er 
  ikke affald uden værdi (38%)
 o Emballage bekæmper madspild 
  (31%)
 o Emballage gør godt for miljøet 
  (5%)

• Fordelingen af positive svar på de 
 samme udsagn var efter infor-
 mationen var læst:
 o Emballage beskytter madens 
  kvalitet (84%)
 o Emballage bekæmper madspild 
  (75%)
 o Emballage betyder friske 
  portioner (69%)

 o Emballage i skraldespanden er 
  ikke affald uden værdi (62%)
 o Emballage gør godt for miljøet
   (50%)

Se figur 3.

Forbrugernes...
fortsat fra side 17

Figur 3: Forbrugernes holdninger til fødevareemballage før og efter information 
(kilde: Teknologisk Institut 2017)

Helt markant er det, at kun en lille 
mængde information til forbrugerne 
kan ændre holdningen til om embal-
lagen er godt for miljøet fra kun 5% 
til 50%. Forståelsen for om emballage 
bekæmper madspild gik fra 31% til 
75%. Eneste punkt, hvor forbrugerne 
allerede på nuværende tidspunkt har 
en god forståelse for er, at emballage 
beskytter madens kvalitet.
Information nytter altså.

Figur 4: Baggrundsinformationen for de fem udsagn. (kilde: Teknologisk Institut 2017)
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Lean-tankegangen breder sig til
logistikken og forsyningskanalerne. 
Lean stiller krav til alle virksomhedens 
funktioner omkring produktions- og 
handelsprocesserne. Her kan der 
både tabes og vindes, når forsynings-
kæderne synkroniseres efter Lean-
tankegangen. 

Lean Logistics kan beskrives som et 
tæt forbundet system af logistiske 
initiativer, der kan forbedre konkur-
renceevnen. Lean Logistics dækker 
således både den interne og eksterne 
logistik samt - lige så vigtigt - inter-
aktionen med produktionen. 

Hvorfor Lean Logistics?
Hvis man oversætter de to ord hver 
for sig, kan man sige, at Lean Logis-
tics er sunde og trimmede processer, 
der omhandler indkøb, distribution, 
vedligeholdelse/forbedringer og som 
samtidig sørger for, at det rigtige 

materiel og det rigtige personale er 
til stede. Det er det, som lykkedes for 
japanske Toyota, og som andre virk-
somheder søger at gøre efter.

Og der er meget at opnå, hvis en 
virksomhed/forsyningskæde efter 
denne model kan optimere logistikken 
og slanke infrastrukturen og herigen-
nem sørge for, at det er de rigtige 
varer, der i den rette mængde ligger 
på lager, nemlig:

• Færre logistikomkostninger i 
 forsyningskæden
• Mindre lagre
• Nedbringe gennemløbstider/bedre 
 rettidige leveringer
• Forbedret datafangst, vedlige-
 holdelse og distribution på tværs 
 af virksomheder
• Synkrone arbejdsgange på tværs 
 af virksomhederne i forsynings-
 kæden

To-dages kursus
Plast og Emballage afholder kurset
over to dage, hvor de forskellige 
aspekter i Lean Logistics bliver 
gennemgået ved bl.a. cases, værktøjer 
og relevant teori.

• Oversigt over Lean Logistics
• Intern logistik
• Vareflow i forsyningskæden
• Informationsflow
• Samarbejde i forsyningskæden

Tilmelding og yderligere information
Yderligere information kan fås ved 
henvendelse til Finn Zoëga på tele-
fon 72 20 31 70.

Tilmelding på 
www.teknologisk.dk/k54023

Kursus

26.-27. oktober 2020 på Teknologisk Institut i Taastrup.

Lean Logistics - optimer din 
logistik med Lean-tankegangen
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Yderligere information og tilmelding
På www.teknologisk.dk/k54017

Kursus

Dette kursus giver kursisten tilstræk-
kelig viden om, hvad der er farligt 
gods, og hvad der skal afprøves og 
undersøges ved periodisk prøvning og 
eftersyn af IBC’s, således at kursisten 
bliver i stand til selv at udføre perio-
disk prøvning og eftersyn af IBC's.

Som en del af kurset skal der afholdes 
individuelle (eller i grupper) praktiske 
øvelser, der omfatter tæthedsprøv-
ning, gennemgang af periodisk prøv-
ning og eftersyn af IBC's efter 
tjekliste/kontroljournal.

Kurset i periodisk prøvning og efter-
syn af IBC's er et kompetencegivende 
kursus, der giver mulighed for at opnå 
bevis til at kunne foretage periodisk 
prøvning og eftersyn af IBC's.

Indhold 
Kurset gennemgår internationale 
regler for transport af farligt gods, 
klassificering, mærkning, IBC's typer, 
typeprøvning og -godkendelse samt 
eftersyn.

Efter kurset har du fået 
• Kendskab til kravene til IBC's i 
 de tre transportkonventioner for 
 henholdsvis sø-, bane- og lande-
 vejstransport af farligt gods 
• Praktiske øvelser 
• Kendskab til typeprøvning og 
 typegodkendelse af IBC's 
• Kendskab til opbygning af tjekliste 
 og kontroljournal 

11.-12 november 2020

Periodisk prøvning og eftersyn 
af IBC’s til farligt gods

 20 
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Kursets formål er at give deltagerne 
en introduktion til de vidtgående 
krav, som emballagedirektivet stiller. 
Kurset vil endvidere give enkle guide-
lines til, hvordan direktivets krav kan 
opfyldes, så de samtidig giver den 
enkelte virksomhed en konkurrence-
fordel. Gevinster ved indførsel af 
direktivets krav er bl.a.:
Optimeret emballage - tættere 
kontakt til kunder og leverandører 
- større opmærksomhed på slut-
kundernes krav - større kendskab 
til logistikkædens sammensætning 
- forbedret kendskab til centrale krav 
til produktets fysiske og funktionelle 
egenskaber.

Indhold 
Kurset vil gennemgå følgende om-
råder:
• Hvad siger loven? Gennemgang af 
 direktivets opbygning. 
• Hvem er ansvarlig for, at direktivet 
 overholdes? Den markedsførende 
 virksomhed er underlagt disse krav. 

• Hvilken indflydelse har direktivet 
 på forsyningskæden?
• Hvordan kan direktivet indarbejdes 
 i virksomheden? 
• Direktivet som effektiviserings-
 mulighed.

Kurset vil endvidere give et forbedret 
kendskab til centrale krav til produk-
tets fysiske og funktionelle egen-
skaber.

Udbytte 
• kendskab til de vidtgående krav, 
 som stilles gennem emballage-
 direktivets krav 
• kendskab til, hvordan kravene kan 
 opfyldes - det kan give din virk-
 somhed en konkurrencefordel

Bemærkninger 
Den danske lovgivning er fastlagt i 
Bekendtgørelse nr. 1455 af 7. decem-
ber 2015 om visse krav til emballager. 
Her siges det, at dokumentation skal 
kunne udleveres til Miljøstyrelsen i op 
til fem år, efter at et produkt er taget 
af markedet, samt at strafferammen 
for forsætlige overtrædelser er fæng-
sel i op til to år.

Yderligere information og tilmelding 
på www.teknologisk.dk/k54009

Introduktion til 
Emballagedirektivet

Kursus

25. november 2020 på Teknologisk Institut, Taastrup

 21 
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Miljøprojekt nr. 2148, 2020 
Udvidet producentansvar og oprydningsansvar 
Analyse af renhold og mulig model for omkostningsfordeling 

Publiceret: 23-09-2020

Baggrunden for analysen er den forestående implementering i dansk lovgivning af det udvidede producentansvar i En-
gangsplastikdirektivet (Single-Use Plastics Directive). 

Specifikt drejer det sig om oprydningsansvar for produkter af engangsplastik, der er henkastet i naturen eller indsamlet 
via skraldespande i det offentlige rum. Undersøgelsen omfatter de produkter og omkostninger, som vil blive omfattet af 
producentansvaret i SUPD.
Analysen giver dels en vurdering af mængder og omkostninger af disse produkter relateret til renhold, forstået som dels 
oprydning og dels indsamling af affald, i det offentlige rum samt forslag til definition af renhold og forslag til en mulig 
model for beregning og fordeling af de omkostninger, der er forbundet med oprydningsansvaret i henhold til SUPD. Der 
inddrages også overvejelser om omkostninger til oplysning, dataindsamling og tilsyn, som også er omfattet af producen-
tansvaret.

Kilde: https://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/2020/sep/udvidet-producentansvar-og-oprydningsansvar/

Miljøprojekt nr. 2145, 2020 
Virkemiddelkatalog for øget genanvendelse af husholdningsaffald og lignende affald fra andre kilder (municipal waste) 

Publiceret: 20-07-2020

Virkemiddelkataloget giver et indblik i en række forskellige virkemidler, der kan sikre en øget genanvendelse af husholdn-
ingsaffald og lignende affald fra andre kilder.
NB: Virkemiddelkataloget er ikke opdateret med seneste forudsætningsdata. Beregninger og fremskrivninger foretaget i 
forbindelse med klimahandlingsplanen fremgår derfor ikke af nærværende projekt.
 
Formålet med virkemiddelkataloget er at give et indblik i, hvordan en række forskellige virkemidler kan bidrage til at 
understøtte EU-målsætningerne for genanvendelse. Desuden er formålet at beskrive de miljømæssige og økonomiske 
konsekvenser af indførelsen af virkemidlerne.
De beskrevne virkemidler spænder bredt fra krav om henteordninger, oplysningskampagner, krav om særskilt indsam-
ling til krav i udbud (om begrænsede tabsrater). For hvert virkemiddel findes en beskrivelse af den nuværende situation 
og af, hvordan en implementering af virkemidlet vil påvirke de indsamlede mængder affald til genanvendelse, samt de 
miljømæssige og økonomiske konsekvenser. De miljømæssige effekter af øget genanvendelse opgøres på baggrund af de 
forskellige fraktioner af affald, der flyttes fra f.eks. forbrænding til genanvendelse. Endelig opgøres de erhvervs- og sam-
fundsøkonomiske samt statsfinansielle konsekvenser for de enkelte virkemidler.
Projektet er baseret på en baselinefremskrivning. Baselinefremskrivningen, der beskriver udviklingen i affaldsmængden 
og behandlingsformer, er baseret på fremskrivningsmodellen FRIDA 2017.
I den økonomiske analyse er der lavet en vurdering af de samfundsøkonomiske og budgetmæssige resultater. Den sam-
fundsøkonomiske analyse er gennemført med udgangspunkt i Finansministeriets vejledning til samfundsøkonomiske 
analyser.
Der gøres opmærksom på, at Virkemiddelkataloget ikke er opdateret med seneste forudsætningsdata.
 
Baseline er opdateret juni 2020
Økonomimodellen er opdateret ultimo januar 2020.
Baseline og Økonomimodeller opdateret efter udarbejdelsen af Virkemiddelkataloget.

Kilde: https://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/2020/jul/virkemiddelkatalog-for-oeget-genanvendelse-af-
husholdningsaffald-og-lignende-affald-fra-andre-kilder-municipal-waste/

Publikationer
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Nyt svensk anlæg frasorterer fejl-
sorteret plast
    Svenske forbrugere er, ligesom vi 
her i Danmark, endnu ikke perfekte 
til at sortere al plast, og derfor ryger 
en del plast til forbrændingen, selvom 
den faktisk burde blive genanvendt.
    Men det vil Swedish Plastic Re-
cycling, der driver Europas største 
plastsorteringsanlæg i Motala, ændre 
på. De har indgået en 10-årig aftale 
med miljø- og genbrugsfirmaet SÖR-
AB. Aftalen betyder, at op til 200.000 
tons forkert sorteret plastemballage, 
som ellers ville være blevet brændt, 
nu kan genbruges.
    Sorteringen af den forkerte eller 
fejlsorterede plastemballage finder 
sted på sorteringsanlægget, som 
SÖRAB bygger på kraftvarmeværket 
i Brista i Sigtuna, og som vil stå fær-
digt inden udgangen af i år. Anlægget 
er det første af sin art i Sverige, og 
det kan supplere husholdningernes 
plastsortering med en automatisk 
sortering. Forkert sorteret metalem-
ballage frasorteres også på anlægget.
    Selvom det ved lov er bestemt 
at frasortere husholdningsplast ved 
kilden, altså hos forbrugerne, ryger 
helt op til 60 procent forkert. Swedish 
Plastic Recycling’s mål “Plastic leap 
2025” betyder, at 55 procent af plast-
emballagen vil blive genbrugt inden 
2025, hvilket er fem år tidligere end 
EU’s fastsatte genanvendelsesmål.
Kilde: www.plastfokus.dk - 23. september 
2020

Food Watch lancerer underskrift-
indsamling for at stoppe overdreven 
brug af fødevareemballage
    Den ikke-statslige organisation 
Food Watch har lanceret en under-
skriftindsamling mod overdreven brug 
af fødevareemballage, der sælges i 
franske supermarkeder. Organisa-
tionen kritiserer de “halvtomme” 
pakker med fødevarer, og unødven-
digt store forbrug af emballage. 
Mens nogle emballager forsætligt er 
vakuumforseglet og fyldt med luft 
for bedre at beskytte eller bevare 
fødevarer, siger Food Watch, at de 
har identificeret syv mærker, hvor 

den ekstra emballage angiveligt kun 
tjener til at øge produktets størrelse 
og derfor vildleder forbrugerne.
Kort efter lanceringen af under-
skriftindsamlingen reagerede den 
franske supermarkedskæde Carrefour 
på kritikken og forpligtede sig til 
at reducere den ekstra plads i sine 
emballerede produkter. Virksomheden 
bekræftede yderligere sit tilsagn om 
at reducere emballage med deres eget 
brand med 5.000 tons inden 2025. 
Food Watch-underskriftindsamlin-
gen er åben for underskrift, og nye 
underskrifter sendes dagligt med 
opfordringer til at ”beskytte vores 
miljø og sætte en stopper for disse 
unødvendige luftfyldte produkter.”
Kilde: www.foodpackagingforum.org. - 
23. september 2020

Kinesisk handelsforening offentlig-
gør en vejledning om klassificering 
og mærkning af nedbrydelige plast-
produkter
    China National Light Industry 
Council (CNLIC) offentliggjorde den 
8. september 2020 en vejledning om 
klassificering og mærkning af ned-
brydelige plastprodukter. Vejledningen 
er svar på en opfordring om yder-
ligere forbedring af plastforurenings-
bekæmpelse fra januar 2020. 
    Vejledningen inkluderer informa-
tion om konceptet, definitionen af 
nedbrydeligt plast, definition og 
klassificering af nedbrydelige plast-
produkter og testmetoder for ned-
brydningsevne. I henhold til vejled-
ningen er den nedbrydelige plast 
opdelt i seks typer: nedbrydeligt i 
ferskvandsmiljøet, nedbrydeligt med 
kompost, nedbrydeligt i jord, ned-
brydeligt i havmiljø, nedbrydeligt 
ved anaerob nedbrydning af slam og 
nedbrydeligt ved high-solid anaerob 
nedbrydning.
Kilde: www.packaginglaw.com - 22. septem-
ber 2020

BfR anbefaler at sænke EU-græn-
serne for tungmetaller
    German Federal Institute for Risk 
Assessment (BfR) offentliggør en 
holdningserklæring om specifikke 
migrationsgrænser for bly, cadmium 

og cobalt fra keramiske materialer, der 
kommer i kontakt med fødevarer.
    I en holdningserklæring, der blev 
offentliggjort den 21. september 
2020, anbefaler BfR at indføre signi-
fikant lavere migrationsgrænser for 
tungmetaller fra keramiske fødevare-
kontaktmaterialer (FKM’er) end dem, 
der i øjeblikket er fastsat i Europa-
Kommissionens (EF) Direktiv 84/500/
EØF. BfR rapporterer, at overvågnings-
myndigheder konsekvent har fundet, 
at cadmium, bly og kobolt migrerer i 
høje niveauer fra keramiske materi-
aler, og agenturet mener, at FKM’er 
ikke bør bidrage til forbrugernes 
tungmetalindtag. Direktiv 84/500/
EØF trådte i kraft i 1984 og regulerer 
tilstedeværelsen af cadmium og bly 
i keramiske FKM’er. Der er ikke sat 
grænser for kobolt. Direktivet er i 
øjeblikket under revision, og der har 
været en offentlig høring. 
    Ved hjælp af tilgængelige toksiko-
logiske undersøgelser, og betragtning 
af de nuværende analytiske detek-
tionsgrænser har agenturet fastlagt 
maksimale anbefalede migrations-
grænser. For fx Kategori 1-artikler, 
der inkluderer overfladekeramiske 
materialer, anbefaler BfR, at der 
indstilles maksimale specifikke 
migrationsgrænser på 2 μg bly/dm2, 
1 μg cadmium/dm2 og 20 μg kobolt/
dm2. Grænseværdien for cadmium er 
70 gange lavere end de nuværende 
grænser (0,07 mg7dm2), og værdien 
for bly er 400 gange lavere (0,8 mg/
dm2). Agenturet anbefaler, at den 
endelige direktivrevision anvender 
de betydeligt lavere grænser, især 
når man overvejer keramiske FKM’er 
beregnet til at blive brugt af børn. 
Det anbefaler endvidere, at migra-
tionsafprøvningsbetingelserne i det 
nuværende direktiv revideres for at 
afspejle den virkelige verden for kera-
miske FKM’er
Kilde: www.foodpackagingforum.org - 21. 
september 2020
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HEAL-rapport om farlige kemikalier 
i plast
Health and Environment Alliance 
(HEAL) offentliggør oversigtsrapport 
om plasttyper, tilsætningsstoffer og 
tilknyttede sundhedspåvirkninger.
    Den 9. september 2020 annon-
cerede den ikke-statslige organisa-
tion Health and Environment Alliance 
(HEAL) offentliggørelsen af en rap-
port, der beskriver “den ubestridelige 
forbindelse mellem de syntetiske 
kemikalier, der anvendes i plast, og 
deres indvirkning på vores helbred.” 
Det giver en introduktion til plast, 
almindelige polymertyper og katego-
rier af kemiske tilsætningsstoffer, der 
ofte bruges i hver type sammen med 
deres tilknyttede sundhedsmæssige 
påvirkninger. 
    HEAL-rapporten er udgivet inden 
den forventede lancering af EU’s 
nye kemikaliestrategi i efteråret og 
hævder, at “at løse miljøforurening 
og sundhedseffekter af plast kun er 
muligt ved at erkende, at plastens 
problemer er uløseligt forbundet 
med kemisk sikkerhed.” Det fremmer 
skiftet fra den nuværende afhæn-
gighed af plastik mod naturlige, 
mindre vedvarende materialer. I 
styrkelsen af EU-reglerne opfordrer 
organisationen til reviderede regler 
for at “beskytte og være konsist-
ente.” Dette inkluderer, ikke at tillade, 
at anerkendte stoffer med skadelige 
egenskaber, ender i forbrugerproduk-
ter eller fødevarer, anvende strengere 
grænser for brugen af plastadditiver, 
regulere stoffer i grupper snarere 
end individuelt og fastsætte de 
samme regler for både genanvendte 
og jomfruelige materialer. Rapporten 
opfordrer endvidere til lovgivnings-
mæssig revision for at “foregribe og 
kommunikere”, hvilket HEAL forklarer, 
inkluderer implementering af for-
sigtighedsprincippet, begrænsning af 
genanvendelse af plast, der inde-
holder farlige stoffer, undgå uheldige 
erstatninger og sikre fuld kemisk 
gennemsigtighed i forsyningskæden 
og hos forbrugerne.
Kilde: packagingforum.org - 9. september 

2020

15. ændring af EU-plast FCM-forord-
ningen offentliggjort
Den 2. september 2020 offentlig-
gjorde Europa-Kommissionen (EF) 
den 15. ændring af forordning (EU) 
nr. 10/2011 om plastmaterialer og 
genstande beregnet til at komme i 
kontakt med fødevarer.
Kilde: Packagingforum.org - 7. september 

2020

Kina fortsætter indsats for forbud og 
begrænsning af anvendelse af plast-
produkter
    Kinas handelsministerium (MOC) 
offentliggjorde den 31. august en 
meddelelse med titlen, Yderligere 
styrkelse af plastforurenings-
bekæmpelse. Meddelelsen fastsæt-
ter, at lokale myndigheder skal lette 
etableringen af et centralt indkøbs- 
og salgssystem for indkøbsposer 
inden for dagligvarehandlen. I virk-
somheder - som fx Catering - skal 
brugen af alternative plastprodukter 
(som fx filmovertrukne bakker af 
strå og biologisk nedbrydelige plast-
poser, der kan opfylde både krav 
til ydeevne og fødevaresikkerhed) 
fremmes. Med hensyn til e-handels-
virksomheders levering af fødevarer 
og anden online forretning er lokale 
myndigheder forpligtet til at styrke 
tilsynet med disse virksomheder; 
udkast til alternative gennemførel-
sesplaner til reduktion af forbruget 
af engangsplastprodukter og promo-
vere de alternative produkter, der 
er genbrugelige, genanvendelige og 
nedbrydelige.
    MOC angiver også specifikationer 
og tidsfrister for forbudte og begræn-
sede plastprodukter i meddelelsen 
i henhold til den nationale plast-
forureningsbekæmpelsesplan med 
de tre-fasede mål for 2020, 2022 og 
2025. 
Kilde: packaginglaw.com - 11. september 
2020

Opdateret udkast til tysk mineral-
olieforordning
Det tyske føderale ministerium for 
fødevarer og landbrug foreslår, at 
der kræves en funktionel barriere i 
fødevarekontaktmaterialer, der inde-
holder genbrugspapir.
    I en meddelelse offentliggjort af 
Europa-Kommissionen den 17. august 
2020 annoncerede det tyske føderale 
ministerium for fødevarer og land-
brug (BMEL) en opdateret version af 
den 22. bekendtgørelse om ændring 
af landets forbrugervareforordning 

vedrørende brugen af genbrugspapir 
til fremstilling af fødevarekontakt-
materialer (FKM’er). For at forhindre 
vandring af mineralolie-aromatiske 
kulbrinter (MOAH), ville den ændrede 
bekendtgørelse kræve anvendelse af 
en funktionel barriere i FKM’er frem-
stillet ved hjælp af genbrugspapir. En 
undtagelse fra dette krav ville blive 
givet, hvis producenten kan påvise, at 
MOAH-migration ikke finder sted over 
0,5 mg MOAH/kg fødevare eller over 
0,15 mg MOAH/kg fødevaresimula-
tor. Der er anvendt en lavere detek-
tionsgrænse for fødevaresimulatorer 
i betragtning af den mere præcise 
analyse, der kan udføres. 
    MOAH-blandinger har vist sig at 
have mutagene og kræftfremkaldende 
egenskaber og udgør derfor en risiko 
for menneskers sundhed, hvis de 
findes i mad. Tidligere videnskabelige 
studier og testkampagner har vist, 
at mineraloliemættede kulbrinter 
(MOSH) og MOAH-niveauer i fødevarer 
ofte oversteg henholdsvis 2 og 0,5 
mg/kg mad.
Kilde: Foodpackagingforum.org - 31. august 
2020

Saltindhold af fed mad kan påvirke 
migration
FFC-forskere undersøger indflydelsen 
af saltholdighedsniveauet af fødeva-
resimulatorer på migration; hævder, 
at ikke kun fedtindhold, men også 
saltholdighed i fødevarer skal over-
vejes, når man vælger migrations-
prøvningsbetingelser for polære 
migranter.
    En artikel af Emmanouil Tsochatzis 
og kolleger fra Institut for Fødevare-
videnskab, Aarhus Universitet, 
Danmark og Europa-Kommissionens 
Fælles Forskningscenter, Ispra, Italien, 
offentliggjorde den 10. august 2020, i 
den peer-reviewed Journal of Chro-
matography B, undersøgte effekten 
af saltholdighed ved specifik migra-
tion fra fødevarekontaktmaterialer 
(FKM’er). Forskerne udviklede en ny 
prøveforberedelsesprocedure, dvs. 
Salting-out Liquid-Liquid Extraction 
(SALLE), som muliggjorde en hurtig, 
følsom og præcis kvantificering af 
migration til vand eller den officielle 
fødevaresimulator A (10% vol/vol 
ethanol) for to stoffer: caprolactam 
(CAS 105-60-2), som er en monomer 
i polyamidplast, og 2,4-di-tert-butyl-
phenol (2,4-DTBP, CAS 96-76-4), som, 
ifølge forfatterne er det et ikke-for-
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sætligt tilsat stof (NIAS) i plast. Den 
nye metode forventes at være særlig 
nyttig for caprolactam, da denne 
forbindelse “ikke let ekstraheres fra 
vandige opløsninger på grund af dens 
hydrofilicitet.”
    Forfatterne undersøgte derefter 
indflydelsen af tilstedeværelsen af 
salt (op til 15%) på migrationen af 
caprolactam og 2,4-DTBP fra polya-
mid/polyethylen-flerlagsfilm, der bli-
ver brugt i fødevarekontakt, specifikt 
til emballering af fersk kød og pølser. 
Resultaterne viste, at caprolactam-
migration i alle tilfælde var lavere end 
dens specifikke migrationsgrænse 
(SML, 15 mg/kg). Ikke desto mindre 
blev det fundet, at saltholdighed 
havde “en vigtig virkning på migra-
tionen af caprolactam, idet tilstede-
værelsen af salt reducerede dens 
vandring ved test i vand og øgede den 
i test med simulant A.” Dette var kun 
tilfældet for det polære stof caprolac-
tam, mens migration af 2,4-DTBP, som 
er ikke-polær og hydrofob, ikke blev 
påvirket. Derfor blev det konkluderet, 
at “tilstedeværelsen af en fedtkom-
ponent og høj saltholdighed, specifikt 
for polære stoffer, potentielt kunne 
fremskynde migrationen.”
    Baseret på deres fund hævder for-
skerne, at deres “foreløbige resultater 
synes at indikere, at migrationstest
ikke kun bør tage det velkendte 
fedtindhold i fødevaren i betragtning, 
men også dets saltindhold, da det kan 
ende med at påvirke migrationen af 
polare stoffer. ” Dette kan betyde, at 
“en specielt designet fødevaresimu-
lator til at efterligne fødevarer med 
et højt saltindhold, skal overvejes i 
fremtiden.”
Kilde: foodpackagingforum.org - 28. august 
2020

Migration fra bambusholdig plast 
FCMS
Forskere opdager snesevis af flygtige 
og ikke-flygtige stoffer, der migrerer 
fra ‘bambus’ fødevareemballage.
    I en artikel offentliggjort den 15. 
maj 2020 i den peer-reviewed Journal 
of Hazardous Materials, rapporterer 
Jazmin Osorio og kolleger fra Analyti-
cal Chemistry Department, Univer-
sity of Zaragoza, Spanien, og ASSET 
Technology Center, Queen’s University 

Belfast, Nordirland, UK, om en analyse 
af stoffer, der migrerer fra en “bam-
busbaseret biopolymeremballage.” 
Testprøverne var “kopper, fade og 
kander” købt i et lokalt supermarked. 
Forfatterne forklarede, at de testede 
materialer “ikke kan betragtes som 
bambus, men som melaminplast med 
bambusfyldstof”, og derfor er under-
lagt sikkerhedskrav og testprocedurer 
skitseret i forordningen (EU) 10/2011 
for fødevarer af plast kontaktmateri-
aler (FKM’er). 
    Forfatterne rapporterede migra-
tion af 25 flygtige og halvflygtige 
forbindelser, hvoraf fire forbindelser 
er tildelt Cramer klasse III, dvs. høj 
toksicitet og en forbindelse til Cramer 
klasse II, dvs. medium toksicitet, 
mens resten tildeles Cramer klasse 
I, dvs. lav toksicitet. Migration af 
melamin og dets derivater blev påvist 
i alle tre fødevaresimulatorer, og der 
blev observeret migration i niveauer, 
der oversteg melamins specifikke 
migrationsgrænse (dvs. 2,5 mg/kg) i 
flere tilfælde. I 2019 er melamin ble-
vet revurderet af International Agency 
for Cancer Research og klassificeret 
som værende ”muligvis kræftfrem-
kaldende for mennesker”. I november 
2019 blev melamin også inkluderet 
på listen Substitute It Now (SIN) og 
fremhævet som et vigtigt stof, der 
giver anledning til bekymring på 
grund af dets persisterende og tok-
siske egenskaber.
    Forfatterne konkluderede, at 
“tilsætningen af melaminharpiks til 
bambusbiopolymeren forbedrede 
dens mekaniske egenskaber, men 
på samme tid medførte en risiko for 
forbrugernes sundhed. Derudover er 
melamin hverken en biopolymer eller 
biologisk nedbrydeligt, hvilket bety-
der, at disse materialer, der promo-
veres som ‘materialer til kontakt med 
fødevarer i bambus’, kan betragtes 
som et bedrageri for forbrugerne.“ 
Det bemærkes, at meddelelsen fra 
Europa-Kommissionen, der blev 
offentliggjort i august 2020, har 
bestemt, at bambusbaserede tilsæt-
ningsstoffer i øjeblikket ikke er god-
kendt til brug i plastiske FKM’er.
Kilde: Foodpackagingforum.org - 27. august 

2020
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Nye love, bekendt-
gørelser, cirkulærer og 
rådsdirektiver
Købes via boghandleren eller ses på 
biblioteket

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om indførsel af 
fødevarer og foder, animalske biprod-
ukter og afledte produkter til foder 
samt fødevarekontaktmaterialer 
med særlige restriktioner m.v. og 
om straffebestemmelser for over-
trædelse af relaterede EU-retsakter
BEK nr. 1359 af 15. september 2020, 
Miljø- og Fødevareministeriet

Offentliggjorte forslag

DSF/FprCEN/TS 16010
Deadline: 2020-09-24
Relation: CEN
Identisk med FprCEN/TS 16010
Plast – Genanvendt plast – proce-
durer for prøveudtagning til prøvn-
ing af plastaffald og genanvendte 
materialer
This document specifies a system 
for sampling procedures for testing 
plastics waste and recyclates which 
take into account the specifics of 
the plastics waste and recyclates. It 
is intended to cover all stages of the 
plastic recycling process.
The sampling procedures include the 
statistical specifics of the plastic 
waste and the behaviour of recy-
clates.
The sampling method is expected to 
produce a representative testing sam-
ple. Differences can arise due to:
- The mixture of plastics;
- The origin (e.g. green dot in Ger-
 many, or electronic/automotive
 industry);
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- plastic materials which contain 
 additives such as plasticizers, 
 colorants or other compounds;
- water-soluble polymers,
- materials which, under the test 
 conditions, do not inhibit the 
 microorganisms present in the ino-
 culum. Inhibitory effects can be 
 determined using an inhibition con-
 trol or by another appropriate
 method (see, for example, ISO 
 8192[1]). If the test material is 
 inhibitory to the inoculum, at lower 
 test concentration, another inocul-
 um or a pre-exposed inoculum can 
 be used.

DSF/prEN ISO 14852
Deadline: 2020-09-10
Relation: CEN
Identisk med ISO/DIS 14852 og prEN 
Iso 14852
Bestemmelse af komplet aerob 
bionedbrydelighed for plastmateri-
aler i et vandigt medie – Metode til 
analyse af frigivet carbondioxid
This document specifies a method, by 
measuring the amount of carbon di-
oxide evolved, for the determination 
of the degree of aerobic biodegrada-
bility of plastic material. Including 
those containing formulation addi-
tives. The test material is exposed in 
a synthetic medium under standard-
ized laboratory conditions to an ino-
culum from activated sludge under 
aerobic, mesophilic conditions.
If an unadapted activated sludge is 
used as the inoculum, the test result 
can be used to assess the aerobic 
biodegradation processes which occur 
in a waste water treatment plant en-
vironment. If a mixed or pre-exposed 
inoculum is used, the method can be 
used to investigate the potential bio-
degradability of attest material.
The conditions used in this document 
do not necessarily correspond to the 
optimum condition allowing maximum 
biodegradation to occur, but this test 
method is designed to measure the 
biodegradation of plastic materials 
and give an indication of their poten-
tial biodegradability.
The method enables the assessment 
of the biodegradation to be improved 
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by calculating a carbon balance (op-
tional, see Annex C).
The method applies to the following 
materials.
- natural and/or synthetic polymers, 
 copolymers or mixtures thereof;
- plastic materials which contain 
 additives such as plasticizers, 
 colorants or other compounds;
- water-soluble polymers,
- materials which, under the test 
 conditions, do not inhibit the 
 microorganisms present in the ino-
 culum. Inhibitory effects can be 
 determined using an inhibition con-
 trol or by another appropriate
 method (see, for example, ISO 
 8192[1]). If the test material is 
 inhibitory to the inoculum, at lower 
 test concentration, another inocul-
 um or a pre-exposed inoculum can 
 be used.

DSF/prEN 17545
Deadline: 2020-09-15
Relation: CEN
Identisk med prEN 17545
Papir og pap – bestemmelse af 
sammensætning af papir og pap til 
genanvendelse ved gravimetrisk 
analyse
This document describes a proce-
dure to gravimetrically determine 
the physical composition of paper 
and board for recycling by manu-
ally separating/sorting the individual 
components (including any unwanted 
materials) and determining the rela-
tive masses.

Nye Standarder

DS/EN 13094:2020
DKK 847,00
Identisk med EN 13094:2020
Tanke til transport af farligt gods – 
Metaltanke med gravitationstømning 
– Konstruktion og fremstilling
This document specifies requirements 
for the design and construction of 
metallic gravity-discharge tanks in-
tended for the carriage of substances 

- The previous use of the plastic 
 material;
- The residual content (e.g. of con-
 tainers);
- inert, residual or moisture content 
 on or in the material.

This document is without prejudice to 
any existing legislation.

DSF/ISO/DIS 14852
Deadline: 2020-09-09
Relation: ISO
Identisk med ISO/DIS 14852
Bestemmelse af komplet aerob 
bionedbrydelighed for plastmateri-
aler i et vandigt medie – Metode til 
analyse af frigivet carbondioxid
This document specifies a method, by 
measuring the amount of carbon di-
oxide evolved, for the determination 
of the degree of aerobic biodegrada-
bility of plastic material. Including 
those containing formulation addi-
tives. The test material is exposed in 
a synthetic medium under standard-
ized laboratory conditions to an ino-
culum from activated sludge under 
aerobic, mesophilic conditions.
If an unadapted activated sludge is 
used as the inoculum, the test result 
can be used to assess the aerobic 
biodegradation processes which occur 
in a waste water treatment plant en-
vironment. If a mixed or pre-exposed 
inoculum is used, the method can be 
used to investigate the potential bio-
degradability of attest material.
The conditions used in this document 
do not necessarily correspond to the 
optimum condition allowing maximum 
biodegradation to occur, but this test 
method is designed to measure the 
biodegradation of plastic materials 
and give an indication of their poten-
tial biodegradability.
The method enables the assessment 
of the biodegradation to be improved 
by calculating a carbon balance (op-
tional, see Annex C).
The method applies to the following 
materials.
- natural and/or synthetic polymers, 
 copolymers or mixtures thereof;
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having a vapour pressure not exceed-
ing 110kPa (1.1 bar) (absolute pres-
sure) at 50 °C.
NOTE 1 – Gravity-discharge tanks 
have no maximum working pressure. 
However, during operation, pressure 
in the shell may occur, for example 
due to flow restrictions in vapour re-
covery systems or opening pressures 
of breather devices. It is important 
that these operating pressures do not 
exceed the test pressure of the tank 
or 0.5 bar, whichever is the highest.
This document specifies requirements 
for openings, closures, pipework, 
mountings for service equipment and 
structural equipment.
NOTE 2 – This document does not 
specify requirements for items of 
service equipment other than pipes 
passing through the shell.
This document is applicable to aircraft 
refuelers that are used on public 
roads. It is also applicable to inter-
modal tanks (e.g. tank containers and 
tank swap bodies) for the transport 
of dangerous goods by road and rail.
NOTE 3 – This document is not appli-
cable to fixed rail tank wagons.

Nye DS-godkendte 
standarder fra CEN, 
CENELEC og ESTI

DS/CWA 17553:2020
Godkendt som DS: 2020-07-02
Varenummer: M343633
Ansigtsmasker til brug i det offen-
tlige rum – Vejledning om minimums-
krav, testmetoder og brug
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DS/EN ISO 294-3:2020
Godkendt som DS: 2020-07-20
Varenummer: M341838
Plast – Sprøjtestøbning af prøveemn-
er af termoplastmateriale – Del 3: 
Små plader

Nye anmeldte tekni-
ske forskrifter fra 
EU-, EFTA- og WTO-
lande
EU-notifikationer

Affald
2020/427/I
Italien
Forskrift om fastlæggelse af stan-
darder om regulering af affaldsfasens 
ophør for den inerte ufarlige kompo-
nent i opfejet gadeaffald i henhold til 
artikel 184b, stk. 2, i lovdekret nr. 152 
af 3. april 2006
Fristdato: 2020-10-05

2020/467/DK
Danmark
Bekendtgørelse om affald
Fristdato: 2020-10-21

2020/487/L
Luxembourg
Forslag til ændring af lov ændret den 
21. marts 2012 om affald
Fristdato: 2020-11-03

2020/488/L
Luxembourg
Forslag til storhertuglig forskrift om 
ændring af storhertuglig forskrift 

ændret den 24. februar 2003 om de-
ponering af affald
Fristdato: 2020-11-03

2020/508/LT
Litauen
Udkast til ændring af bekendtgørelse 
nr. D1-57 af 25. januar 2007 fra Re-
publikken Litauens miljøminister om 
godkendelse af miljøkrav til kom-
postering og anaerob behandling af 
biologisk nedbrydeligt affald (efter-
følgende benævnt ”udkastet”)
Fristdato: 2020-11-16

2020/536/HU
Ungarn
Regeringsdekret, der ændrer 
regeringsdekret 343/2011 af 29. 
december 2011, der gennemfører lov 
LXXXV af 2011 om produktafgifter til 
miljøbeskyttelse og regeringsdekret 
442/202 af 29. december 2012 om 
emballage og affaldshåndtering i 
forbindelse med emballageaffald
Fristdato: 2020-11-30

Emballage
2020/485/L
Luxembourg
Udkast til lov om ændring af lov af 
21. marts 2017 om emballager og 
emballageaffald
Fristdato: 2020-11-03

Plastprodukter
2020/423/HU
Ungarn
Regeringsdekret om begrænsning af 
markedsføring af bestemte engangs-
plastprodukter og bestemte andre 
plastprodukter
Fristdato: 2020-10-05
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Kurser i 2020

Oktober 26.-27. Lean Logistics, Taastrup

November 11.-12. Periodisk Prøvning og eftersyn af IBCs til farligt gods, 
  Taastrup
 25. Introduktion til Emballagedirektivet, Taastrup

Se endvidere: www.teknologisk.dk/kurser

Konferencer i 2020

SmartPack US 2020 
- Virtual 26. oktober Online conference

Plastics Regulations
Europe 2020 – Virtual 2.-4. november Virtuelt fx 
  09.00 London-tid

Sustainability in Packaging
Europe 2020 3.-5- november Barcelona, Spanien

Plastic Free World Virtual 
Summit 2020 9.-10. november Live & On Demand

Sustainable Packaging in Food
Industry Conference 12.-13. november Amsterdam, Holland

Multilayer Flexible Packaging
Europe – 2020 17.-19. november Wien, Østrig

Packaging Innovations 18.-19. November Utrecht, Holland

Thin Wall Packaging 2.-3. december Køln, Tyskland

Messeoversigt i 2020

20.-23. oktober
ProPak Asia
Bangkok, Thailand

10.-12. November
Composites Europe 2020
Stuttgart, Tyskland

25.-26. november 
Empack – Packaging and
Trade Show
Madrid, Spanien

25.-27. november
ProPak China 2020
Shanghai, Kina
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