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Ansøgninger til 1. ansøgningsrunde under GUDP i 2014: 
 
Projekttitel Hovedansøger 

Bæredygtigt fiskeri af stillehavsøsters Sydvestjysk Fiskeriforening 

Immunglobulin til fiskeproduktion: Bekæmpelse af 
infektioner uden antibiotika (IMMFEED) 

DTU Veterinærinstituttet 

Udvikling af sælsikre redskaber (Seal-Safe) DTU Aqua 

Tobisudsigt DTU Aqua 

WASTE-TREAT Cost-effektive løsninger til 
slutbehandling af næringsstoffer fra 
saltvandsfiskeopdræt 

Akva Group Danmark A/S 

SOLUTIONS - løsninger på show-stoppere for 
kommercialisering af SaltvandsModeldambrug 

Nordsøcentret 

Udvikling af Medic Autoreg - en innovativ 
medicinsprøjte til svineproduktionen 

Uma ApS 

Absorberende stoffer til reduktion af hangriselugt Aarhus Universitet, Foulum 

Halveret forbrug af antibiotika ved optimal 
vitamintilsætning til mink (MinkVit) 

Agro Korn A/S 

Den selvstyrende ko. Udvikling af et koncept med 
selvbetjente kælvningsbokse. 

Aarhus Universitet, Foulum 

Højteknologisk, smittereducerende og 
energibesparende kolostrumudstyr til kalve i store 
malkekvægsbesætninger (coloGuard) 

Calvex ApS 

Danske foder- og fødevareingredienser - 
byggesten til en bedre verden 

Dansk Landbrugs 
Grovvareselskab 

Bæredygtig koncept til integreret ventilation, 
luftrensning og gyllehåndtering i svinestalde 

Stjær Østergaard ApS 

Enkel og energieffektiv forsuring af gylle EEFG Povl Aalund 

A multi-stage subunit vaccine against 
paratuberculosis 

DTU 

Grazing Management Solutions (GMS): 
Rationelle mobilstalde til naturpleje ved 
afgræsning 

Richardt Thomsen ApS 

Stikoncept til grise med lange Haler (SPECIAL-H) Landbrug & Fødevarer 

Månegrisens Netværk Landbrug & Fødevarer 

Specifik og effektiv forebyggelse af diarré hos 
fravænnede grise 

Sanovo Biotech A/S 

Bæredygtig gylleudbringningsmetode med 
nyudviklet teknologi. Mindre strukturskader og 
emission 

Maskinstation & Entreprise A/S 

Værdiløft omkring udnyttelse af halm Box Straw ApS 

Optimal udnyttelse af økosystemets naturlige 
services (ØKOVICE) 

Syddansk Universitet 

Local Urban Food - Denmark (LUF) Aexion ApS 

Nye værktøjer til mekanisk ukrudtsbekæmpelse 
(NEWCUT) 

Aarhus Universitet, Flakkebjerg 

Gartneriets produktionsplan "styrer" Hortiadvice Scandinavia A/S 

Bæredygtig produktion og ressourceeffektiv 
udnyttelse af nordiske bær (solbær/stikkelsbær) 

Aarhus Universitet, Årslev 

Intelligente VIRKemidler til reduktion af 
kvælstofudvaskningen (VIRKN) 

Aarhus Universitet, Foulum 

Cikorie - netværk for business cases Ifau ApS 



Side 2/3 
 

Muligheder med drænvand (MUD) Aalborg Universitet 

Forbedret hyldeliv af rodfrugter med violet lys og 
ozon (VIOLOZON) 

Aarhus Universitet, Årslev 

Kommercialisering af syntesebiologiforskning og 
omlægning af gartneri til algeproduktion 

Center for Commercialisation of 
Synthetic Biology (CC Synbio) 

Smartphone baseret værkstøj til beslutningsstøtte 
vedr. plantebeskyttelse og pesticidanvendelse 

Pests and Disease Maps 

Enhancing weed biocontrol potential by 
manipulating insect symbionts 

Aarhus Universitet, Flakkebjerg 

Ædelgrankræft i nordmannsgran Dansk Juletræsdyrkerforening 

Emissionsbaseret kvælstof- og arealregulering Videncentret For Landbrug 

Vertikal Farming Fonden Grønt Center Råhavegård 

Innovativt dysesystem til reduktion i forbrug og 
afdrift af pesticider 

Cefmek I/S 

Biodegradation and continuous monitoring of 
pesticides to prevent groundwater contamination 

DTU, Institut for Mikro- og 
Nanoteknologi 

Udvikling af dyrkningsnetværk med bæredygtig 
produktion 

Foreningen Mejeriet 

On farm sugar and feed production on beet (Beta 
vulgaris). 

Green Solutions V/A. J. Kleinhout 

Bæredygtigt effektivt gårdanlæg til behandling af 
husdyrgødning til værdiprodukter 

Oscar Company ApS 

Reduktion af energiforbrug ved optimeret 
fugtstyring i væksthuse (REDHUM) 

Aarhus Universitet, Årslev 

Segmenteret slangesystem med ventiler til 
udbringning af flydende gødning (ESCALATES) 

MiMa Invent ApS 

Biochar og melorm: organisk byaffald til energi, 
foder og jordforbedring (BIOMEL) 

DTU 

Udvikling af økologiske højværdi-sorter af kål og 
porrer ved planteforædling 

Nissen Consult 

Økologiske kvalitetscharcutterivarer baseret på 
danske kvalitetsråvarer og klimaeffektiv teknologi 

Silkeborg Slagteren A/S 

Udvinding af højværdistoffer fra hampefrø efter 
oliepresning 

Nørding Olier 

Økologiske madvarer med aquaponisk dyrkning Bio Solution ApS 

Ressourceeffektiv udnyttelse af 
bifangst/biprodukter - høj værditilvækst via nye 
fiskepølseprodukter 

Amanda Seafoods 

FlexiFoodDryBag - Et nyt redskab til 
kvalitetsoptimering & opbevaring af fødevarer 

Aarhus Universitet 

Vildtslagteri, visitorcenter og besøgslandbrug Sophiendal Gods A/S 

Udvinding af kartoffelstivelse og stivelsesfri 
kostfibre fra kartoffelpulp 

Kartoffelmelsfabr. Midtjylland 

Production Proces for Nutraceuticals made of 
Pomace from Berry Juice 

Syddansk Universitet 

BioFracFerm Triple A A/S 

Fermentering af grønt og frugt - 
produktinnovation, sundhed og merværdi 
FermFG 

Konsulentvirks. V/Henrik Sønksen 

Anvendt bæredygtighed i den økologiske 
fødevareforsyningskæde, SustainOrgFood 

Videncentret For Landbrug 

Bæredygtig emballage til opvarmning af 
convenienceprodukter i mikrobølgeovn 

Stensborg A/S 

Sustainable, flavourful and healthy vacuum dried Witt A/S 
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products from food waste (WasteTaste) 

Udvinding af værdistoffer i biomassen fra 
industriel hamp 

Aminord ApS 

Vegetabilske proteinkilder som køderstatning - 
implementering i storkøkkener og 
erhvervskantiner 

Teknologisk Institut, Teknologipark 

Udnyttelse af sundhedsfremmende stoffer i 
restprodukter fra frugt- og bærindustrien 

Nerthus ApS 

Ny Nordisk Øl - Netværksprojekt Kissme Holding ApS 

DanskTang - netværk for dyrkning, forarbejdning 
og afsætning af dansk tang 

Den Erhvervsdrivende Fond 

Birkesaftis med højt indhold af valleprotein til 
småtspisende patientgrupper 

Vifu, Videnscenter For 
Fødevareudv. 

Forbedret resistens mod lus og sygdomme i 
økologiske hestebønnesorter (FABARES) 

Videncentret For Landbrug 

Økologiske ærtesorter med høj sygdomsresistens 
og proteinindhold (HIPROPEA3) 

Ku - Life - Ijø - Fr. Berg 

Udvikling af økologiske gårdsorter Konsulentvirks. V/Henrik Sønksen 

Screening af vårbyg til økologiske 
sortsblandinger (MixBar) 

Ku - Life - Ijø - Fr. Berg 

 


