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Pick the problem –  
moderne erhvervspolitik
Ofte har statslige erhvervstilskud handlet om at give støtte 
til udvalgte virksomheder og traditionelle vinder erhverv. I 
modsætning til det vil en moderne, såkaldt ”intelligent” 
tilskudsordning øge konkurrencepresset på virksomhederne, 
så de fornyr sig strategisk i forhold til aktuelle og fremtidige 
udfordringer. GUDP er designet, så ordningen stimulerer 
forskere, fødevarevirksomheder, landmænd og fiskere til 
at arbejde sammen om at sikre vækst, samtidig med, at 
de løser væsentlige samfundsudfordringer, f.eks. klima- og 
miljøproblemerne. GUDP har identificeret problemfeltet og 
inviterer så ansøgerne til at finde de nødvendige løsninger – 
og de potentielle fremtidige vindermarkeder.
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Bæredygtig vækst i fødevareerhvervet
GUDP er en moderne erhvervsstøtteordning, der inviterer til fornyelse.  

GUDP satser på bæredygtighed og vækst i et tæt samarbejde mellem 
forskning og erhvervsliv. Nytænkningen sker i mødet mellem forskere, 
landmænd, fiskere og fødevarevirksomheder. Men en vækst, der 
fører til større eksport og flere arbejdspladser kommer ikke af sig selv. 
Derfor stiller GUDP krav om miljømæssig bæredygtighed og stram 
forretningstænkning som nødvendige løftestænger for innovationen.

GUDP er etableret under Fødevareministeriet i 2010.

“Regeringen vil sende Danmark helt i front, når det gælder udviklingen af ny miljø
tekno logi og viden, som kan gøre fødevare erhvervet grønnere, styrke vores eksport 
og skabe jobs. Samtidig skal vi gøre økologien mere robust med ny teknologi og nye, 
spændende produkter. En moderne erhvervs støtteordning som GUDP kan bidrage til, 
at der leveres effektive og holdbare løsninger i relation til de helt centrale målsætninger 
om en grøn omstilling af vores samfund”. Mette Gjerskov, minister for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
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Make the best win 
Konkurrencen om GUDP’s 200 mio. kr. er hård, og der stil-
les høje krav. GUDP vurderer projektforslagene ud fra flere 
kriterier. Først vurderes projektet i forhold til dets forventede 
effekter. Dels for samfundsøkonomien og vækstmuligheder-
ne, dels for projektets bidrag til øget bæredygtighed, f.eks. 
reducering af næringsstofudvaskning og pesticidforbrug. 
Dernæst sammenholdes effekterne med den praksis, der 
allerede findes på området. Herefter vurderes usikkerheden i 
projektet op mod de potentielle effekter og kvaliteten i pro-
jektets forretningsplan. Endelig ser man på omkostningsef-
fektiviteten. Hvor mange tilskudskroner skal GUDP investere 
i projektet set i forhold til de forventede effekter?
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Samlet  
økonomisk effekt
Cirka 900 mio. kr. svarende 
til at det investerede beløb 
tilbagebetales til samfundet 
10 gange. 

Eksempler på mulige effekter af 90,5 millioner kr. tildelt 
til 19 projekter i første ansøgningsrunde 2011:

Effekter:

Miljø:
Reduktion af næringsstoffer med 3.000 
tons kvælstof og 0,9 tons fosfor. 

For kvælstofs vedkommende svarer det 
til 16 % af den eksisterende mål-
sætning om at reducere landbrugets 
udledning af kvælstof til vandmiljøet 
med 19.000 tons, og for fosfor er 
målet opfyldt.

“I Danmark skal vi gå foran og vise, at bæredygtighed 
og vækst ikke er hinandens modsætninger, men tvært
imod kan gå hånd i hånd. Bæredygtig vækst kan både 
skabe innovation og være et stærkt brand for dansk 
fødevare erhverv.” Lars Frederiksen, bestyrelsesformand for GUDP

Klima:
Begrænsning af CO2-udled-
ning med 255 mio. tons CO2.  
 
Det svarer til 10 % af det 
overordnede eksisterende mål 
for reduktion af landbrugets 
CO2-udledning.
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“GUDP er med samtænkningen af bæredygtighed, 
effektivitet og værdiløft en helt oplagt platform for 
økologiske initiativer, der kan bidrage til at opfylde 
de ambitiøse politiske målsætninger for sektoren.”

  Susanne Hovmand-Simonsen, Knuthenlund, medlem af GUDP’s bestyrelse

 
Økologiske landmænd, forskere, konsulenter og foderstoffolk er 
gået sammen om at udvikle et danskproduceret økologisk protein-
foder, som skal erstatte udenlandsk soja, der bliver stadigt dyrere på 
verdensmarkedet. Det danskproducerede økologiske proteinfoder, 
som bliver produceret på danske bælgplanter som hestebønner og 
lupiner, har stort  eksportpotentiale til blandt andet det svenske og 
det tyske marked. 

Økologiske husdyrproducenter har den aktuelle udfordring, at foder til 
økologiske husdyr fra 1. januar 2012, ifølge EU lovgivning, skal være 
af økologisk oprindelse. Lige nu er fiskemel og soja hovedkilderne til 
protein til fjerkræ og svin. Begge foderemner er imidlertid problemati-
ske. Fiskemel fordi det er en begrænset  ressource og økologisk dyrket 
soja fordi det er dyrt og desuden kan være forurenet med genmodifi-
ceret materiale (GMO). Det skaber usikkerhed i forhold til forbrugerne.

Fordelen ved de danske bælgplanter er, at de er interessante 
som proteinkilder. Ulempen er, at de også indeholder en række 
 bitterstoffer. Det nye i projektet er, at man indfører et forarbejd-
ningsled mellem mark og stald, så man får optimeret proteinets 
fordøjelighed. Projektet afprøver forskellige metoder til at gøre 
proteinerne tilgængelige, for eksempel fermentering ved brug af 
mælke syrebakterier, afskalning og opvarmning.

Når proteinet gøres mere fordøjeligt, er det godt for dyrenes 
sundhed, men det er også godt for miljøet, fordi de så ikke 
 udskiller så meget kvælstof gennem afføringen.
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Danske økologiske hestebønner erstatter udenlandsk soja
Case:
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Forudsætninger
 
Alle projekter, der søger tilskud fra GUDP skal kunne fremlægge 
en forretningsplan, der dokumenterer, hvordan de ønskede 
 resultater og effekter opnås. Ikke som rapporter eller artikler 
– men i form af nye konkrete produkter, nye processer eller ny 
viden, der kan klare sig kommercielt og efterfølgende blive solgt 
til forbrugere eller virksomheder. 

GUDP støtter kun projekter, der på en og samme tid bidrager til 
udviklingen af fremtidens fødevareerhverv i et samspil mellem:

 .    Bæredygtighed
 .    Effektivitet
 .    Værdiløft

Al fremtidig udvikling skal bygge på bæredygtighed
Produktionen af danske fødevarer påvirker naturen, både på land 
og i vand. Men vores ressourcer er knappe – og derfor skal den 
fremtidige fødevareproduktion hvile på bæredygtige principper.  
Et af de tre ben, som udviklingen af fremtidige fødevarer står på, 
er derfor forbedring af miljø- og klimaforhold, f.eks. en mindre 
udledning af næringsstoffer og CO2. Bæredygtighed skal være 
med til at sikre innovation og branding af de danske produkter.
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De nødvendige byggeklodser for 
projekter, der kan opnå tilskud:

Bæredygtigt innovationsprojekt –   
fødevarer/udstyr til fødevareproduktion

Bæredygtighed

Forretningsplan Kommunikationsplan

EffektivitetVærdiløft

Forretningsplaner
Evnen til at opstille en klar forretningsplan er et centralt succes kriterium for 
at få midler fra GUDP. Forretningsplanen  beskriver det ønskede produkt, for-
retningskonceptet, markeds situationen og relevante risikofaktorer. Med en 
forretningsplan viser ansøgerne, hvordan de vil  omsætte projektets resultater 
til konkrete, kommercielle indsatser. Forretningsplanen danner grundlag for 
en vurdering af projektets forventede provenu. Derudover er forretningspla-
nen vigtig, når GUDP vurderer udbredelsen af projektets resultater, og hvor-
dan man opnår den størst mulige effekt i forhold til effektivitet og værdiløft.
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Effektivitet sikrer vores konkurrenceevne
Effektivitet er en væsentlig konkurrencefordel. Derfor skal  effektivitet også 
indgå i ethvert projekt, sammen med bære dygtighed og værdiløft. 

Værdiløftet er nødvendigt – for vores førerposition er truet
Landbruget og fiskeriet står for en fjerdedel af dansk eksport. Ca. 
150.000 mennesker er beskæftiget med fødevareproduktion. Men kon-
kurrencen er blevet større, og nye produkter trænger danske fødevarer 
i baggrunden mange steder i verden. Derfor skal den danske fødevare-
produktion udvikles. Ikke produktionen af basis fødevarer – men produk-
tionen af fødevarer, der er forædlet og blevet til kvalitetsprodukter, som 
forbrugerne både i Danmark og udlandet er interesseret i. Et vigtigt fokus-
område er derfor at få den største værdi ud af de anvendte råvarer. Eller 
at udnytte restprodukter fra fremstillingen af fødevarer til nye produkter – 
som for eksempel når valle bliver forarbejdet til velsmagende proteindrik. 

“Det er godt at blive udfordret på at skulle udarbejde en forretnings
plan, både som forsker og virksomhed. Man skal jo ikke bare 
 ansøge om et projekt for at få tildelt midler. Det skal være et 
 projekt, man tror på og som har videre forretningsperspektiver. Det 
 sikrer  forretningsplanen, så de tildelte midler bliver brugt til at skabe 
mere værdi og flere arbejdspladser.”  Leif Friis Jørgensen, mejerichef, Naturmælk
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Forretningsstrategi og -plan udgør 
 omdrejningspunktet for ansøgninger til GUDP:

Forretningsplan –  
udarbejdes af 

 projektpartnerne

Innovationsidé til 
at sikre Danmarks 
fremtidige føde-
vareproduktion

Ansøgning 
til GUDP

Støttede projekter  
skal løbende videre- 

udvikle forretningsplan 
i dialog med GUDP.
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I et nyt projekt, støttet af GUDP, vil virksomheden Hvalpsund Net 
i samarbejde med forskere fra blandt andet Danmarks Tekniske 
Universitet (DTU Aqua og Mekanik) udvikle og afprøve en ny 
generation havbrugsudstyr, der er så stærkt, at det bliver muligt at 
drive havbrug på åbent hav.

Produktionen inden for havbrug er på verdensplan steget med 
6-7 procent om året gennem de sidst 30-40 år. Der er tale om 
en  exceptionel høj vækst sammenlignet med al anden føde-
vareproduktion. Danmark har en årlig produktion på 10.000 tons 
havørreder, og har hidtil ikke kunnet præstere den samme vækst, 
som man ser på verdensplan. Danmarks havbaserede akvakultur-
produktion er i dag lokaliseret i kystzoneområderne, hvor ekspan-
sionsmulighederne er begrænsede.

Hvis man, med nyt udstyr, kan flytte produktionen ud på åbent 
hav, er der potentielt grundlag for at nå helt op på niveau med 
norsk havbrug, hvor produktionen ligger på 900.000 tons pr. år. 
Det nye generation af havbrugsudstyr består af plasticflyderinge 
og store netkurve, som forankres på havbunden. Udstyret, som 
kan sænkes ned under havoverfladen i dårligt vejr, vil blive af-
prøvet i Vesterhavet. 

Den miljømæssige vision i projektet er at kombinere produktion 
af fisk i havbrug med produktion af muslinger og tang. Fisk har 
den ulempe, at de skal fodres. Muslinger og tang optager den 
overskudsnæring, der er i vandet fra fiskenes foder og afføring. 
Dermed bliver produktionen miljøneutral. Generelt udleder fiske-
produktion kun omkring en tredjedel kvælstof sammenlignet med 
produktion af eksempelvis kvæg.  
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Case:
Havbrug – nu på åbent hav
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Landbrug & Fødevarer arbejder sammen med virksomhederne 
DLG Food, Dragsbæk, Knold og Top APS om at udvikle hvid-
blomstret raps til en ny koldpresset rapsolie. Det har fordele 
både for miljøet, forbrugernes sundhed og fødevarernes kvalitet.
Den hvidblomstrede raps tiltrækker færre insekter end den 
gule, og behandlingen med insektmidler kan dermed reduce-
res.  Muligvis så meget, at den hvidblomstrede raps kan dyrkes 
økologisk. Hvis blot en tredjedel af det nuværende rapsareal 
fremover bliver dyrket med hvid raps, vil det betyde en reduktion 
af insekticidforbruget på 10.000 kg årligt, hvilket svarer til en 
reduktion på ca. 14%.
 
Projektet omfatter udvikling af en ny rapsolie hele vejen fra mar-
ken til anvendelse af olie hos forbrugeren. Der skal både testes 
nye sorter, hvordan rapsfrøene skal håndteres efter høst, test af 
produkternes egenskaber og anvendelser – ligesom informatio-
nen til forbrugerne om anvendelse og ernæring i den nye olie 
indgår som en del af projektet.

Danskerne er blevet bevidste om, at deres fedtindtag skal 
begrænses – og i større udstrækning udgøres af de sunde 
umættede fedtsyrer frem for de usunde mættede fedtsyrer. Det 
har betydet et øget forbrug af olie, særligt olivenolie, men også 
den danske rapsolie. Rapsolie udgør i dag således 16 % af mar-
kedet – mod blot 3 % for fem år siden. Både nationaløkonomi-
en og miljøet vil drage fordel af, at danskernes forbrug i højere 
grad udgøres af danskproducerede olier frem for f.eks. oliven- 
eller solsikkeolie. Den nye olie baseret på hvidblomstret raps ser 
i foreløbige analyser yderligere ud til at have et højere indhold 
af Omega 3-fedtsyren end olien fra gule rapssorter, hvilket også 
vil gøre den til et sundhedsmæssigt bedre alternativ.
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Case:
Hvid rapsolie – ny smag til det nordiske køkken



Kontakt 
GUDP-kontoret
Tlf.: 33 95 87 22
E-mail: gudp@naturerhverv.dk
www.gudp.dk

NaturErhvervstyrelsen
Nyropsgade 30
1780 København V
www.naturerhverv.dk

Bæredygtighed, 
effektivitet og værdiløft 
i fødevareerhvervet


