Ansøgninger ved GUDP’s 1. ansøgningsrunde 2016
med frist d. 16. marts 2016 kl. 12:00:

Projekttitel

Hovedansøger

Kommerciel udnyttelse af en invasiv ressource

Københavns Universitet,
Biologisk institut

Improving disease control and sustainable production of
kalanchoe by the use of endospore-forming soil
bacteria: SustainEFSB

Københavns Universitet,
Institut for plante- og
miljøvidenskab

Unik fuldautomatisk omkostningseffektiv bæredygtig
produktionsteknologi til behandling/forarbejdning af fisk

Uni-Food Technic A/S

Øget forædlingsværdi af animalske biprodukter via nye
pet-foods med ny type resistent stivelse

C & D Foods (Denmark)
A/S

Cooling system for pig facilities to increase productivity
and reduce environmental impact (COOLPIG)

Munters Turbovent Agro
A/S

Netværk for dansk charcuteri - smagskvalitet, merværdi
og forretningsmodeller

Konsulentvirks. V/Henrik
Sønksen

Udvikling i brug af krabbemel som tilskudsfoder i
økologisk ægproduktion (UKRAB)

Danmarks Tekniske
Universitet

Fiskeri og forarbejdning af taskekrabber - En
underudnyttet ressource

Nordisk Krabbe Kompagni
A/S

Paradigme skifte i dansk regnbueørredavl implementering af genomisk selektion

Aquasearch Farm Aps

Markedstilpassede kartofler i en bæredygtig dansk
madkultur og fødevareproduktion (KARDAN)

Danske Kartofler

Dansk vegetabilsk fløde baseret på bæredygtige, sunde
råvarer (DanVegCream)

Scandic Food A/S

Diagnostiske metoder til brug i veterinær praksis
(VetDiagnostik)

Københavns Universitet,
SUND

Max udnyttelse af restbiomasser fra frugt og bær
(MaxRestVærdi)

Teknologisk Institut
Teknologipark

Optimering af foderforbrug, tilvækst og trivsel i
havbrugsfisk ved iltsonder og modellering FitFish

Københavns Universitet,
Biologisk institut

Vegetativ formering af eliteplanter økonomisk og
økologisk bæredygtig produktion af juletræer

Københavns Universitet,
Institut for geovidenskab
og naturforvaltning

Enhanced access to omega fish oil (EAT)

Inomega3 Aps

Fish EYES - Anvendelse af droneteknologi i fiskeriet

FishEyes ApS

Nye aktivstoffer mod MRSA fra grøn biomasse

Aminord Aps

Procesudvikling til eliminering af bismag ved hydrolyse
af biprodukter fra slagteri anvendt som kvalitetsernæring til ældre/småtspisende (PepTaste)

Københavns Universitet,
Institut for
fødevarevidenskab

Soil compaction mitigation for productivity and
sustainability (COMMIT)

Aarhus Universtet, Foulum

Robuste bioelementer udviklet til bedre vandrensning på
recirkulerede akvakultur anlæg. [ROBBIO]

Ksk Aqua Aps
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Billedbehandling skal optimere udbytte og kvalitet af
kløvergræs marker (CloverSense)

Aarhus Universitet, Institut
for Agroøkologi

GENERATE MycoFight: Genetic Resistance for Agronomic
Trait Enhancement against fungal pathogens

GeneRATE Biotech

”Go to market” partnerskaber i værdikæden for
økologisk specialgrønt til food service og detail

Søris A/S

Udvikling af forarbejdningsled for optimering af udbytte
af økologiske bær specialiteter

Thy Økobær ApS

Nitrat- og lattergasudledning fra majs på sandjord:
Effekt af nitifikationshæmmeren DMPP (N2OLEACH)

Aarhus Universtet, Foulum

Ressourceeffektivitet i praksis: fra sukkerroeaffald til
fiskefoderingrediens (StArFISh)

Cp Kelco Aps

Integreret bekæmpelse af græsukrudt i kornrige
sædskifter

Centrovice

Anvendelse af undervandskamerateknologi til at
forbedre fiskeriets bæredygtighed (KAMTEK)

DTU Aqua

Nye plantebeskyttelsesmetoder til dansk gartneri HORTPROTECT

Aarhus Universitet, Institut
for Agroøkologi

Merværdi af restprodukter fra rejer

Teknologisk Institut

Ostepulvers multifunktionelle egenskaber i komplekse
fødevarematricer (KICKOFF)

Københavns Universitet,
Institut for
fødevarevidenskab

Bæredygtig etablering og vedligehold af grønne tage og
plantedække ved byggepladser

Nykilde Aps

Reducing calf mortality by identifying lethal genes and
improving survival index - LiveCalf

Viking Genetics

Målrettet Demonstration- og Besøgsmark i stor skala

Agropro Sjælland K/S

Flydende afdækning

Wintex Cover ApS

Intelligent Light: LED teknik til styring af
plantereaktioner

Aarhus Universitet, Institut
for fødevarer

Connecting roots to flowers ¿ for new improved green
products (ROOTFLOW)

Københavns Universitet,
Institut for plante- og
miljøvidenskab

BioGro kompost

Compsoil A/S

WasteSense- High precision perception calibrated sensor
technology for shelf life prediction and reduction of meat
product waste in Denmark

AmiNIC Aps

Modellering og optimering af saltningsprocesser under
OSTefremstiling (MOST)

Københavns Universitet,
Institut for
fødevarevidenskab

Kvalitet ved kystfangede fisk

Grønne Fisk ApS

Fleksible sygebokse - udvikling af sygebokse med fokus
på funktionalitet, bæredygtighed og dyrevelfærd

Aarhus Universitet, Foulum

Ny udbringningsmetode til gylle i voksende afgrøder
(Nuga)

Samson Agro A/S

Next Generation Soil Information - NEXT-SOIL

Aarhus Universitet, Foulum
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Paludikultur - biomasseproduktion på lavbundsjorde
med stor gevinst for klima og miljø (Akronym:
PALUDIKULTUR)

Aarhus Universitet, Foulum

In situ production of piglet prebiotics via targeted
enzyme catalysis (OptiPig2)

DTU, Veterinærinstituttet

Konditionsmåling for moderplanter i
potteplanteproduktionen - PlanteKondiTal

Hortiadvice Scandinavia
A/S

Resource and cost-efficient niche production of rabbit
meat (RABBIT)

Københavns Universitet,
SUND

Artificial sunlight in the production of pork (SUNPORK)

DTU

DEHUMID-16 Bedre transportvilkår giver friskere og
mere holdbart frugt og grønt - for reduktion af
fødevarespild

Flexgardin ApS

Udnyttelse af Biochar til kommerciel afsætning demonstration af bæredygtig Dansk fødevareproduktion.
Bioenergy and resource allocation.

Springkilde Bio Aps

New Substrate. Udvikling og demonstration af anlæg til
produktion af svampesubstrat

Advanced Substrate
Technologies A/S

Fresh.Land - digitizing the food supply chain

Fresh.Land IVS

Farming for Nature - Grene Farms of Scandiavia
(Netværk)

Scandinavian Biodiversity
Institut

PAMU T-Max System

Pamutec A/S

Udvikling og test af fiberbaseret fødevarebakke

Nemco Machinery A/S

Udvikling af simuleringsværktøj til ressourceoptimering i
fødevareproduktion

Integrate A/S

"Sound Herding System" til bæredygtigt fiskeri (GUDPSHS)

Sonus Aqua A/S

Græsmælk og græsost fra naturpleje i Danmark

Ostebørsen

Seaweed as sustainable Mineral supplement in animal
production - closing the nutrient circle (SeaMin)

Aarhus Universitet

Pig Nutrition System 2.0 (PNS 2.0)

Wiking Meat Systems IVS

Det Grønne net, et oplevelsesbaseret fødevaremarked
med lokale fødevarer

Foreningen Nebula
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