
Projektets titel
Software med prædiktive modeller til fødevare  
– produktudvikling, risikovurdering og egenkontrol (IT-Food)

Projektets formål
At udvikle mikrobiologiske modeller og tilhørende software til at forbedre fødevarer  
i forhold til produktudvikling, risikovurdering og egenkontrol. Denne nyudviklede software 
skal hjælpe med at få nedbragt saltindholdet i letkonserverede fiskeprodukter som skaldyr  
i lage og røget fisk, der typisk bliver konserveret bl.a. ved hjælp af salt.

Projektets tidslinje med faser og milepæle

Projektets vigtigste læring

Hvilken del/dele af værdikæden hører projektet under? 
  Produktionsled                    Forarbejdningsled                    Afsætningsled

Hvad er de vigtigste erfaringer fra projektet set ud fra grøn bæredygtighed?

Hvad er de vigtigste erfaringer fra projektet set ud fra økonomisk bæredygtighed?

Hvad er de bedste råd, I kan give til andre, der gerne vil lave et lignende projekt og  
engagere sig i grøn omstilling?

Milepæl 2
Udvikling af software (FSSP)

Milepæl 1
Udvikling af vækstmodeller

Milepæl 3
Saltreducerede lagerejer

Milepæl 4
Formidling

Projektets støtte fra GUDP
kr. 4.022.164

Projektets samlede budget
kr. 5.459.345

Projektets væsentligste resultater: Udvikling  
af den nye software Food Spoilage and Safety  
Predictor (FSSP) med matematiske vækst-
modeller til vurdering og styring af Listeria 
monocytogenes i fisk, kød, mejeri- og kyllinge-
produkter. FSSP indeholder desuden nye  
generiske samt stokastiske modeller for vækst  
af mikroorganismer i fødevarer.

Projektets største udfordring: Det var en stor 
opgave i IT-FOOD-projektet at udvikle og validere 
de nye matematiske modeller samt få model-
lerne inkorporeret i brugervenlig software.

Hvorfor gør projektet en forskel for samfundet: 
Projektet har bidraget til halvering af udviklings-
tiden (typisk fra 4-6 til 2-3 måneder) hos  
Royal Greenland Seafood A/S for nogle typer  
af nye produkter.

Der er opbygget software til gavn for hele den 
danske fødevareindustri.

Royal Greenland Seafood A/S lancerede  
saltreducerede lagerejer i 2014.

FSSP får stor betydning for det nye Nøglehuls-
mærke, der træder i kraft efteråret 2016.

FSSP kan anvendes i den danske fiskeindustri til 
både produktudvikling, egenkontrol og risiko-
vurdering.   

FSSP kan forbedre fødevaresikkerheden for  
danskproduceret fisk og skaldyr, og giver værk-
tøjer, der kan reducere saltindholdet.

FSSP bidrager til konkurrenceevnen samt til høj 
fødevaresikkerhed for dansk fisk og skaldyr.

Find de “rette” projektpartnere med de “rigtige” 
kompetencer, der kan og vil samarbejde.

Alloker ressourcer og tid til projektlederens  
fokus på projektets løbende fremdrift.

Find den rigtige “samarbejdsmodel” mht.  
projektmøder, arbejdspakker, milepæle og  
leveringer.
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