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Projekttitel

Hovedansøger

Udvikling og test af CBD i dansk so- og smågriseprodukrion
(HempFeed)
Øget produktion af smågrise med ”tre hjerter” starter med ny
teknologi i faremarken (HJERTESTARTER)
Systems for Sows with high animal Welfare and low Emissions
(SOWEMIS)
Færre dødfødte grise og lavere pattegrisedødelighed med
hurtigere faring (Born2Live)
Avl for overlevelse hos grise (BREED4LIFE)

Aalborg Universitet, Inst. for kemi og
bioscience
Aarhus Universitet, Inst. for
Husdyrvidenskab
Space Systems Aps

Demonstration af kavitationsteknologi anvendt til forbehandling
af foder i svineproduktion i DK. Kontrolleret Hydrodynamisk
Kavitation [KHK]
Profylaktisk anvendelse af D-vitamin til fremme af smågrises
infektionsrobusthed
Fleksible sygebokse - udvikling af sygebokse til malkekøer med
fokus på funktionalitet, optimal udnyttelse, bæredygtighed og
dyrevelfærd
GRØN OMSTILLING gennem naturnær kødproduktion (GRØN)

Aarhus Universitet, Inst. for
Ingeniørvidenskab
Landbrug & Fødevarer, Avl & Genetik,
Svin
Key Enviromental Solouions IVS

DSM Mutritional Products A/S
Aarhus Universitet, Inst. for
Husdyrvidenskab
Centrovice

Krydsning - optimering på tværs af malkeracer (DairyCross)

VikingGenetics

Pre-hatch Probiotics for Poultry

Københavns Universitet Dep. of
Veterinary and Animal Sciences

Optimeret fosfordistribution i animalsk produktion (OptiP)

Triple A A/S

IQinABox - videnskabeligt baseret overvågning af svin i vækst

Nejsum Aps

Opsamling af gødning med et gødningsbånd til reduktion af
ammoniakfordampning og lugt fra minkgårde
(GØDNINGSBÅND)
Træbælter som et effektivt kvælstofreducerende virkemiddel
(BufferBelts)
Forædling og opformering af nye rapssorter til grøntsager
(Rapsgrønt)
GREEN CHRISTMAS II

Dansk Pelsdyravlerforening

Mættede randzoner og nedsivningsdræn (Dræntek)

SEGES

SmartSLUG: Biologisk og areal-specifik bekæmpelse af
agersnegle i landbruget

Teknologisk Institut

Københavns Universitet Inst. for
Geovidenskab og Naturforvaltning
Knold & Top Aps
Aarhus Universitet Inst. for Agroøkologi

Mere miljøvenlig produktion af snitblomster med lang
holdbarhed (KalanCUT)
Udvikling af husdyrgødningsteknologier til bæredygtig dyrkning
af majs (Gyllemajs)
Fertilization, Growth and Disorders in Christmas Trees. FEDIC

Aarhus Universitet Inst.for Fødevarer

ECO HARVESTER: Udvikling af hydraulisk høste-redskab til
skånsom bankedyrkning af højværdimuslinger
AquaCulture Innovation Centre (AAquaCulture Innovation
Centre (ACIC)
Biologisk kontrol af hudsnyltere i ferskvandsfisk BIOKOS

Danish Oysters Aps

VetFisk: Solving key veterinary challenges in modern rainbow
trout aquaculture
Ålens Ark - ny standard og cirkulær bioøkonomi i sin reneste
form
Energi og bæredygtige jordforbedringsmidler fra husdyrgødning
og halm i den cirkulære bioøkonomi.
Fiberbrydning af våd halm for effektiv biogasproduktion og
optimal tilbageførsel af næringsstof, mineral og kul i marken
Ellagring, klimagevinst og reduktion af produktionsomkostninger
i dansk husdyrproduktion
Afgasset Gødning SMARAGD

DTU

Demonstrationsanlæg til tætning af grønne fiberflasker

Teknologisk Institut

STJERNEKOST - udvikling af unikt multifunktionelt kosttilskud
fra søstjerner i Danmark
Innovativ og skånsom udvinding af phospholipidholdig
ingrediens fra ny sidestrøm under mælkefraktionering (PHLIP)
Netværket - Sammen er vi stærke. Etablering af innovationspartnerskab der bringer fødevarebranchen ind i næste
paradigme med fokus på grøn bæredygtig
Produktion af spiselige insekter ved udnyttelse af urbane
ressourcestrømme (InUrban)
Bæredygtig udvinding af bioaktive stoffer fra frugt og grønsager:
PROBIOFA
CerealSpot: Next generation enzyme screening for food and
feed production
WASHO3

Københavns Universitet, inst. for
lægemiddeldesign og farmakologi
Aarhus Universitet, Dept. of Molecular
Biology and Genetics
Centrovice

Closed-loop recycling of food packaging (Cirkulær
plastemballage til fødevarer)

IPU

SEGES
Københavns Universitet

Inter Aqua Advance
Københavns Universitet Dep. of Plant
and Environmental Science

Royal Danish Fish A/S
Agro Food Park
Fjellebro ApS
Visblue Aps
SEGES

Bugging Denmark
Syddansk Universitet, Inst. for Kemi-,
Bio- og Miljøteknologi
Glycospot IVS
Infuser ApS

ProChick - fra sidestrømme på kyllingeslagterier til en protein-,
mineral- og vitaminingrediens af høj kvalitet
Biologisk bekæmpelse af brandbæger (BioBrand)

Danpo A/S

Ægte Økologisk Recirkulering (TRUEORG)

SEGES

Vin af oprindelige Danske bær og frugter (VinoDan)

Københavns Universitet, Det Natur- og
Biovidenskabelige Fakultet

Økologiske aminosyrekoncentrater fra grøn bioraffinering for
mere bæredygtig økologisk husdyrproduktion (ØkoAmino)
Plante-cocktails med antimikrobiel effekt mod fravænningsdiarré
hos grise - opskalering og praktisk proof of concept. MAFFRA-II
Økologisk Sortsudvikling med anvendelse af genomisk selektion
(ØkoSort II)

OrgAAnic IVS

Aarhus Universitet, Inst. for Bioscience

Aarhus Universitet, FOOD
Økologisk Landsforening

