
Bilag 2 til aftale mellem Aarhus Universitet og Miljø- og Fødevareministeriet om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening m.v. på AU/DCA 2016-2019 

 
 

1 
 

Konkrete opgaver for 2016 
B

il
a

g
 2

 I
D

 n
u

m
m

e
r 

E
v

t.
 l

ø
b

e
n

u
m

m
e

r 
 

M
F

V
M

-T
o

v
h

o
ld

e
r 

D
C

A
-T

o
v

h
o

ld
e

r 

O
p

g
a

v
e

n
  

 

Bæredygtig husdyrproduktion 

BH-1 1,1 Birgitte Broesbøl-Jensen, 
bbj@fvst.dk 

Hanne D. 
Poulsen 

Fodringsmæssige muligheder for at begrænse fosforudskillelsen i husdyrgødning, herunder 
effekten af fytase samt afdækning af baggrund for manglende genfinding af tilsat fytase i 
forarbejdede foderstoffer  

BH-2 2,8 
til 

2,12 

Tina Birk Jensen 
Tibj@fvst.dk 
 

 
Deltagelse i Videncenter for Dyrevelfærds styregruppe samt gennemførsel af konkrete 
projekter om dyrevelfærd fastlagt af centrets styregruppe. 

 

BH-2 2,8 
Tina Birk Jensen 
Tibj@fvst.dk/  
Lise Tønner, FVST 

Inger Anneberg VID Kommunikation om dyrevelfærd på landbrugsskolerne i Danmark 

BH-2 2,9 

Helle Feldstedt/  
Lise Tønner/  
Tina Birk Jensen 
Tibj@fvst.dk 

Jan Tind 
Sørensen 

VID Anvendelse af kliniske registreringer fra sundhedsrådgivningen til løbende overvågning af 
dyrevelfærd - potentiale og faldgruber 

BH-2 2,10 

Anne Sofie Grove/  
Lise Tønner/  
Tina Birk Jensen 
Tibj@fvst.dk 

Peter T. 
Thomsen/  
Mette Herskin 

VID Halthedsdynamik i danske malkekvægsbesætninger 
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BH-2 2,11 
Tina Birk Jensen, 
Tibj@fvst.dk  

Mette Herskin 
VID Betydning af brug af sygeboks til køer med mastitis for dyrenes recovery, velfærd og 
produktion 

BH-2 2,12 
Tina Birk Jensen, 
Tibj@fvst.dk 

Jan Tind 
Sørensen 

VID Calf welfare in organic dairy herds 

BH-3 3 
Helle Palmø 
helpal@naturerhverv.dk 

Klaus Lønne 
Ingvartsen 

Faglig bistand for MFVM i forbindelse med arbejdet i SCAR CWG arbejdsgruppe om 
´husdyrproduktion og dyrevelfærd, samt etablering af et ERA-Net vedrørende bæredygtig 
husdyrproduktion 

BH-5  
Gitte Rasmussen 
gir@fvst.dk 

Hanne D. 
Poulsen 

Generel rådgivning om vurdering af fodertilsætningsstoffer og vedr. husdyrs fysiologiske 
omsætning og behov for protein/ aminosyrer og visse mikromineraler (f.eks. kobber og zink) 
samt indhold/forsyning via foder, tilskudskilder mv.  

BH-13 13 Lartey Lawson 
lagl@fvst.dk 
 
Annette Cleveland 
Nielsen, acln@fvst.dk 

Jan Tind 
Sørensen 

Udvikling af en vejledende protokol til design og repræsentativ stikprøveudpegning af 
stier/bokse/bure og dyr i forbindelse med Fødevarestyrelsens kontrol med dyrevelfærd i kvæg-
, svine- og minkbesætninger. Målgruppen, der skal bruge de færdige protokoller, er alle 
kontrollører fra Fødevarestyrelsen og NaturErhvervstyrelsen, der udfører dyrevelfærdskontrol i 
husdyrbesætninger. De færdige protokoller skal 1) opstille overordnede kriterier for stikprøver 
af dyr til nærmere observation i besætninger og 2) fastsætte stikprøvestørrelsen af 
dyr/stier/bokse/bure/folde i besætninger, ud fra krav om ønsket statistisk sikkerhed, 
detektionstærskel og ressourcer 

BH-19 19 Eva Hedegaard 
evh@fvst.dk 

Hanne D. 
Poulsen 

Vurdering af fodermidler fra EU’s register over fodermidler indberettet af industrien i 
forbindelse med forhandlinger om evt. overførsel til EU’s fortegnelse over fodermidler eller 
afvisning. Da opgaveteksten er meget bredt formuleret, skal der foretages en præcis 
beskrivelse af opgaveteksten forud for igangsætning, hvor FVST og AU/DCA i fællesskab 
udformer den endelige beskrivelse af opgaven  

BH-20 20 Gitte Rasmussen 
gir@fvst.dk 

Hanne D. 
Poulsen 

Vurdering af om anprisninger, der anvendes ved markedsføringen af foder, kan dokumenteres 
videnskabeligt og lever op til de generelle krav om at være objektive og kontrollerbare m.v. Da 
opgaveteksten er meget bredt formuleret, skal der foretages en præcis beskrivelse af 
opgaveteksten forud for igangsætning, hvor FVST og AU/DCA i fællesskab udformer den 
endelige beskrivelse af opgaven    

BH-21 21 Hanne Christensen,  
hchr@fvst.dk  
Hanne Bjerre Jensen 
hje@naturerhverv.dk 
Anne Klottrup 
ankl@naturerhverv.dk 

Nuria Canibe Vidensyntese vedrørende omfang og årsagsforhold til mavesår hos slagtesvin og søer, 
herunder produktionsformens betydning (alm., friland eller økologisk) samt mulige tiltag til 
reduktion af forekomsten under hensyntagen til producenternes produktionsøkonomi, klima og 
miljøbelastning 

BH-22 22 Malene Andersen 
man@naturerhverv.dk 

Jakob Sehested Notat om hvorvidt køers P udnyttelse kan øges ved justering af P og kalk i foderet, og har det 
en efterfølgende klimaeffekt (alternativ til forsuring). Der gennemføres forventningsafstemning 
forud for igangsætning 
 

mailto:lagl@fvst.dk
mailto:hchr@fvst.dk
mailto:hje@naturerhverv.dk
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BH-23 23 Hanne Bjerre Jensen 
hje@naturerhverv.dk 

Hanne D. 
Poulsen 

Vurdering af mulighed og potentiale for, at dansk produceret proteinfoder kan reducere brugen 
af importeret soja til økologiske dyr. Fermenterede fodermidler og fodermidler fra økologisk 
akvakultur skal belyses i forhold til at skaffe nødvendige essentielle aminosyrer. Der foretages 
en præcis beskrivelse af opgaveteksten forud for igangsætning, hvor NAER og AU/DCA i 
fællesskab udformer den endelige beskrivelse af opgaven 

BH-25 25  
Hanne Bjerre 
hje@naturerhverv.dk 
 
Anne Klottrup 
ankl@naturerhverv.dk 

Lene 
Munksgaard 

Udredning af, hvilke fåreracer, der er bedst egnede til økologisk produktion hvor halekupering 
helt kan undgås  

BH-26 26  
Nastasia E. Jelsskov 
natjel@naturerhverv.dk 

Jan Tind 
Sørensen  
Lene 
Munksgaard 

Udredning af, hvilke dyrevelfærdsbehov, der kan være relevant at tilgodese i forbindelse med 
nye regler til økologisk fjerkræ forældredyrs produktion, som markant adskiller denne 
produktion fra ikke-økologisk produktion 

BH-27 27 Helle Torp 
hetoch@naturerhverv.dk 
Janne P. Dalby 
jpda@naturerhverv.dk 

Hanne D. 
Poulsen 

Undersøgelse af kvalitet og potentiale af muslinger og søstjerner som proteinkilde til dyrefoder 
samt i akvakulturanlæg. Undersøgelserne gennemføres i samarbejde med DTU Aqua og 
Dansk Skaldyrcenter m.v. Der foretages en præcis beskrivelse af opgaveteksten forud for 
igangsætning, hvor parterne i fællesskab udformer den endelige beskrivelse af opgaven  

BH-29 29 Lis Kemezys 
lmh@fvst.dk 

Mette Herskin Dyrevelfærd under transport. Projektet består af:  
Delprojekt I: Transportegnethed hos danske slagtekyllinger (gennemføres af KU i perioden 
2013-1016) 
Delprojekt II: Vurdering af malkekøers transportegnethed (gennemføres af AU i perioden 
2013-2016) 
Delprojekt III: Transportegnethed hos søer (gennemføres af AU i perioden 2013-2016)  
Projektets formål er at etablere viden om transportegnethed hos produktionsdyr - fjerkræ, 
kvæg og svin – en viden som skal fokusere på relevante problemstillinger indenfor 
transportforordningen (1/2005).  
Baseret på indsamlet biologisk relevant viden om dyr/flokke af dyr samt deres miljø før, under 
og efter transport, er de primære mål for projektets 3 delprojekter at etablere redskaber til 
vurdering af dyrs egnethed til transport 

BH-101  Tobias Holger Baden 
tohoba@naturerhverv.dk 

Hanne D. 
Poulsen 
Anders Peter 
Adamsen 

Rådgivning om den fremtidige miljøregulering af husdyrbrug (EBR), herunder rådgivning 
vedrørende ny emissionsbaseret husdyrregulering (EBR) samt IE direktivets BREF/BAT 
dokumenter samt nitratdirektivet 

BH-102  Erik Dahm 
erda@fvst.dk 

Hanne D. 
Poulsen 
Martin R. 
Weisberg 

Rådgivning og videnudveksling i forbindelse med udvikling og optimering af analysemetoder 
samt kompetenceudvikling i relation til analyser af foderstoffer for næringsindhold, energi samt 
uønskede stoffer. Det aftales ved årets begyndelse, hvad der skal gennemføres i året - der 
forventes fokus på D-vitamin i 2016  

mailto:hje@naturerhverv.dk
mailto:hetoch@naturerhverv.dk
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BH-103  Hanne Boskov Hansen 
hbo@fvst.dk 
Jens Litske Petersen 
jlp@fvst.dk 

Martin T. 
Sørensen 
Ole Højbjerg 

In vitro undersøgelse af glyphosats virkning på husdyrs mikroflora og mineralstatus. 
Forventningsafstemning forud for bestilling vigtig 

BH-105  Else Enemark 
eme@fvst.dk 

Lene 
Munksgaard 
Anders Peter 
Adamsen 

Idekatalog om fremtidens kostald med fokus på dyrevelfærd og bæredygtighed, herunder 
afholdelse af workshop og interessent-inddragelse. Der gennemføres forventningsafstemning 
forud for bestilling 

BH-106  Else Enemark 
eme@fvst.dk 

Lene 
Munksgaard 

Undersøgelse af design af læskure til udegående kvæg under hensyntagen til dyrenes behov 
og landskabsmæssige værdier, herunder størrelse, udformning og placering, sikring af ly og 
læ samt undvigemuligheder for lavere rangerende dyr og bedst mulig placering under 
hensyntagen til bedst mulige velfærd og den omgivende natur.  

BH-107  Louise holm Parby 
lohx@fvst.dk 

Inger Anneberg Vidensyntese om landbrugsmedarbejdernes erfaringer med og syn på dyrevelfærd 

BH-109  Anja Gadegaard Bouy 
ambo@naturerhverv.dk 

Jan Værum 
Nørgaard 
Hanne D. 
Poulsen 

Rådgivning om anvendelse af fiskeprodukter i dyrefoder og fiskemel herunder anvendelse af 
søstjerner og muslinger.  

BH-110  Anne-Katrine Skovsted 
Schulze 
akschu@naturerhverv.dk 

Margit Bak 
Jensen 

Notat om husdyrs, især kvæg (kalve, ungdyr og lakterende køer) samt får og geders behov for 
adgang til vand med vægt på velfærds-, produktions- og sundhedsmæssige konsekvenser ved 
manglende adgang. Der gennemføres forventningsafstemning forud for bestilling 

BH-111  Anne-Katrine Skovsted 
Schulze 
akschu@naturerhverv.dk 

Jan Tind 
Sørensen 
Lene 
Munksgaard 

Vidensyntese om produktions-, velfærds- og sundhedsmæssige effekter af husdyrs adgang til 
græsningsarealer. Forventningsafstemning forud for bestilling meget vigtig 

BH-112  Hanne Bjerre 
hje@naturerhverv.dk 
 
Anne Klottrup 
ankl@naturerhverv.dk 

Jan Tind 
Sørensen 

Notat om adgang til og indretning af løbegårde og udearealer i økologisk produktion af 
slagtesvin med indflydelse på brug og funktion af udearealerne samt opfølgning på 
anbefalingerne fra udvalget til udvikling for økologisk svineproduktion. Der gennemføres 
forventningsafstemning forud for bestilling 

BH-114  Susanne Krarup Larsen 
skl@fvst.dk 

Anja Brinch Riber Omfang af brystbensfrakturer, brystbensdeformiteter og fodlidelser. Arbejdsgruppen bag 
servicetjekket på fjerkræ har indstillet, at der udføres et universitetsprojekt, som dokumenterer 
omfanget af brystbensfrakturer og brystbensdeformiteter i danske besætninger med 
æglæggende høner 

BH-117  Karina Nedergaard 
 
Dorte Schrøder Petersen 
dlsp@fvst.dk 

Jan Tind 
Sørensen 

Årsager til sodødelighed i Danmark. Formålet med projektet er 1) at kortlægge årsagerne til 
sodødelighed i Danmark, 2) såfremt der findes tilstrækkelig viden på området, at gennemgå 
mulige strategier til reduktion af sodødelighed samt komme med anbefalinger af tiltag, der kan 
reducere sodødeligheden i Danmark. 

mailto:hbo@fvst.dk
mailto:hje@naturerhverv.dk
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BH-201  Anne Klotrup 
ankl@naturerhverv.dk 
Malene Andersen 
man@naturerhverv.dk 

Jan Tind 
Sørensen 

Økologisk produktion med reduceret eller ingen brug af antibiotika 

BH-202  Malene Andersen 
man@naturerhverv.dk 
 

Hanne D. 
Poulsen 

Rådgivning og vurdering af hjælpestoffer til økologisk husdyrproduktion med henblik på 
optagelse på positivliste. Der foretages forventningsafstemning forud for bestilling 

BH-203  Elisabeth Okholm 
Nielsen 
Eloni@fvst.dk 

Charlotte 
Lauridsen 

Vidensyntese om alternative muligheder for håndtering af fravænningsdiare hos grise. Der 
foretages forventningsafstemning forud for bestilling 

BH-204  Dorthe Schrøder-
Petersen 
dlsp@fvst.dk 

Jan Tind 
Sørensen 

Identifikation af muligheder for at minimere forekomsten af læsioner hos økologiske svin og 
frilandssvin omfattende eksem, insektbid, ormepletter og halebid. Identifikationen 
gennemføres i 1. halvår 2016 

BH-205  Dorthe Schrøder-
Petersen 
dlsp@fvst.dk 

Jan Tind 
Sørensen 

Prospektiv kohorteundersøgelse af risiko for halebid i problem- og succes-besætninger i 
økologisk, frilands- og konventionel svineproduktion. Den nærmere timing af undersøgelsen. 
Undersøgelsen igangsættes ultimo 2016  

BH-206  Else Enemark 
eme@fvst.dk 

Lene 
Munksgaard 

Udegående dyrs behov for adgang til at søge skygge i sommerperioden 

BH-207  Louise Holm Parby 
lohx@fvst.dk 

Anja Brinch 
Rieber og Jan 
Tind 

Kortlægning af omfanget af gangproblemer hos konventionelle og økologiske slagtekyllinger. 
Timing skal koordineres og aftales nærmere i forhold til øvrige fjerkræopgaver 

BH-208  Susanne K. Larsen 
skl@FVST.dk 

Jan Tind Årsager til og karakter af trædepudeforandringer (hyperkeratose og pododermatitis) hos 
økologiske slagtekyllinger  

BH-209  Rikke Bonnichesen 
ribo@fvst.dk 

Lene Juul 
Pedersen  

Optimering af antallet af pattegrise ved moderso og ammeso, kombineret med tilskudsfodring 
til pattegrise. Forventet aflevering primo 2017 

BH-210  Louise Holm Parby 
lohx@fvst.dk 

Anja Brinch Riber Miljøberigelse til slagtekyllinger og forældredyr til slagtekyllinger. Der gennemføres 
forventningsafstemning inden igangsætning, herunder koordination og timing i forhold til 
øvrige opgaver på fjerkræområdet 

BH-211  Susanne K. Larsen 
skl@fvst.dk 

Anja Brinch Riber Den velfærdsmæssige betydning af brystbensfrakturer og –deformiteter samt af fodlidelser i 
fjerkræproduktionen 

BH-212  Lartey Lawson 
lagl@fvst.dk 

Inger Anneberg Etnografisk og kvalitativ undersøgelse af medarbejdernes erfaringer med og syn på 
dyrevelfærd i dansk husdyrproduktion 

 

 

mailto:ankl@naturerhverv.dk
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Bæredygtig planteproduktion 

BP-3 3 

Tobias Holger Baden  
tohoba@naturerhverv.dk  
 Liva Vejlgaard  
liwej@naturerhvev.dk 

Hanne D. Poulsen 
Anders Peter 
Adamsen 

Årlig opdatering af normtal for husdyrgødningens indhold af næringsstoffer og 
rådgivning i forbindelse hermed 

BP-4 4 

 
Tobias Holger Baden  
tohoba@naturerhverv.dk   
Liva Vejlgaard   
liwej@naturerhvev.dk 

Erik Steen 
Kristensen 
Ingrid K. 
Thomsen 
Hanne D. Poulsen 

Varetagelse af formandskab og sekretariats-funktion i relation til Normudvalget 

BP-7 7 
Susanne B. Hjuler 
sbhj@naturerhverv.dk 

Per Kudsk 

Deltagelse i og orientering om ”ENDURE European Research Group” 
(ENDURE ERG) med henblik på at understøtte implementering af Direktiv 
2009/128/EF og fungere som IPM referencecenter, herunder statusrapporter og 
referater, samt faglig bistand i forbindelse med etablering og gennemførsel af et 
ERA-Net samarbejde om IPM 

BP-10 10 
Jørgen Søgaard Hansen 
jsh@naturerhverv.dk 

Mogens 
Nicolaisen 

Faglig bistand i forbindelse med forskningssamarbejdet (ERA-Net) på 
plantesundhedsområdet. Aktiviteterne i 2016 vil omfatte: deltagelse i møder i 
EUPHRESCO, forberedelse af call og deltagelse i den danske del af 
ansøgninger 
I 2016 deltages i tema F-172: The application of Next-Generation Sequencing 
technology for the detection and diagnosis of Non-Culturable Organism: 
Viruses and Viroids samt tema F-176: Building Capability for Frontline National 
Inspectorates 

BP-11 11 
Jørgen Søgaard Hansen 
jsh@naturerhverv.dk 

Mogens 
Nicolaisen 

Generel rådgivning i forbindelse med EU-forhandlinger om regulering af nye 
potentielle karantæneskadegørere 

BP-12 12 

Jørgen Søgaard Hansen 
jsh@naturerhverv.dk 
 
Ebbe Nordbo 
eno@naturerhverv.dk 

Mogens 
Nicolaisen 
Gabor Lövei 

Rådgivning i forbindelse med analyse af trusselsbilledet for planteskadegørere, 
risikoanalyser for karantæneskadegørere og potentielle karantæneskadegørere 
samt gennemgang af og tolkning af andre landes risikoanalyser, EPPO 
anbefalinger og EFSAs videnskabelige udsagn 

BP-13 13 
Jørgen Søgaard Hansen 
jsh@naturerhverv.dk 
Ebbe Nordbo, NAER 

Mogens 
Nicolaisen 

Generel rådgivning vedrørende forekomst, udbredelse og diagnostik af 
planteskadegørere. 
Arbejdet med Monochamus videreføres i 2016 

BP-14 14 
Jørgen Søgaard Hansen 
jsh@naturerhverv.dk 

Mogens 
Nicolaisen 

Deltagelse i plantesundheds ad hoc udvalg og ekspertpaneler  

BP-15 15 
Jørgen Søgaard 
Hansenjsh@naturerhverv.dk 

Per Kudsk 
Deltagelse i EPPO’s arbejdsudvalg og ekspertpaneler vedr. plantebeskyttelses-
produkter og vedr. resistens over for plantebeskyttelsesprodukter 

mailto:tohoba@naturerhverv.dk
mailto:tohoba@naturerhverv.dk
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BP-16 16 
Birgitte Lund 
bilu@naturerhverv.dk 

Per Kryger 
Deltagelse i udarbejdelse af MFVM/AU undervisningsmateriale til brug på 
relevante undervisningsinstitutioner og i de lokale biavlerforeninger  

BP-17 17 
Birgitte Lund 
bilu@naturerhverv.dk 

Per Kryger 
Organisering og drift af den offentlige bekæmpelse og overvågning af 
bisygdomme 

BP-18 18 
Birgitte Lund 
bilu@naturerhverv.dk 

Per Kryger 
Indledende rådgivning til understøttelse af at hverve nye biavlere og fremme 
forståelsen for biavlens vigtighed 

BP-19 19 

Naja Steen Andersen   
naan@naturerhverv.dk  
Lars Landbo   
lbo@naturerhverv.dk 

Birte Boelt 
Rådgivning vedrørende sameksistens, herunder foderafgrøderne græs og 
kløver 

BP-20 20 
Maria Sonne 
maliso@naturerhverv.dk 
 

Rodrigo 
Labouriau 

Deltagelse i undergruppen TWC (Technical Working Party on Automation and 
Computer Programs) under The International Union for the Protection of New 
Varieties of Plants (UPOV) 

BP-21 21  
Karen E. 
Henriksen 

Anlæg af observationsparceller på Jyndevad, Askov, Foulumgaard og 
Flakkebjerg som led i sortsafprøvningen, jf. aftale med NaturErhvervstyrelsen 
(NAER). NAER gennemfører og rapporterer resultater fra monitering af 
parcellerne 

BP-25 25 
Lis T Stenstrup 
lst@naturerhverv.dk 

Marianne 
Bertelsen 
Hanne L. 
Pedersen  

Etablering af database over danske frugtplantesorter, der har en officiel 
anerkendt beskrivelse og som ikke i forvejen er registreret i en anden 
medlemsstat, herunder afgrænsning af sorter, og dataindsamling 

BP-26 26 

Ednar Gadelha Wulff  
edgav@fvst.dk 
Betina Gylden 
begy@naturerhverv.dk 

Mogens 
Nicolaisen 

Rådgivning vedrørende udvikling og validering af multiplex-PCR til anvendelse 
ved analyser for vira i kartofler f.eks. PVY, PLRV, Cox (kontrolgen) 

BP-27 27 
Torben Nielsen 
tornie@naturerhverv.dk 

Mogens 
Nicolaisen 

Bidrag til opbygning af skadegørerspecifikke annexer til NAERs 
beredskabsplan for håndtering af udbrud af planteskadegørere, jf. i øvrigt 
beredskabsplanen 

BP-32 32 
Betina Gylden 
begy@naturerhverv.dk 

Mogens 
Nicolaisen 

Notat om konsekvenser af rustsmitte i kartoffelknolde, herunder betydning af 
virus og dyrkningsforhold for smittegraden 

BP-34 34 
Merete Buus 
meb@naturerhverv.dk 

Birte Boelt 
Ulla Kidmose 

Udredning af begrebet bæredygtig værdiafprøvning af heterogene plantesorter 
(populationer), specielt med hensyn til sygdomsresistens, udbytte, stabilitet og 
andre potentielle egenskaber som f.eks. kvalitative egenskaber som smag 

BP-101  

Charlotte Bruun Petersen 
chbrpe@naturerhverv.dk 
Poul Hoffmann 
phof@naturerhverv.dk 

Egon Noe 
Rådgivning om sammenhæng mellem regulering/virkemidler og jordbrugeres 
adfærd ved anvendelse af eksisterende eller alternative virkemidler. Der 
gennemføres forventningsafstemning ved hver forespørgsel 

mailto:naan@naturerhverv.dk
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BP-102  
Bo Bjerre Nielsen 
bbn@naturerhverv.dk 

Bernd 
Wollenweber 
Inge Fomsgaard 
 

Notat om eksisterende muligheder og teknologier til kontrol af om regler 
vedrørende sprøjte- og gødningsfri zoner overholdes, herunder muligheder for 
screening af arealer eller afgrøder. Der skal foretages forventningsafstemning 
forud for bestilling  
 

BP-104  
Tine Vilbrad Jørgensen 
tvj@naturerhverv.dk 

Bent J. Nielsen 
Annie Enkegaard 

Notat vedrørende krav til valg af resistente kartoffelsorter ved bekæmpelse af 
Globoderea ved dyrkning af to forskellige resistente sorter to år i træk. Der skal 
foretages forventningsafstemning forud for bestilling 
 

BP-105  
Kristine Riskær 
krri@naturerhverv.dk 

Bent J. Nielsen 
Mogens 
Nicolaisen 

Karakterisering af hvordan godt landmandsskab med forebyggelse af 
introduktion og spredning af karantæneskadegørere gennem sædskifte og 
sortsvalg kan gennemføres på bedrifter med kartoffeldyrkning. Der skal 
foretages forventningsafstemning forud for bestilling  

BP-106  

 Charlotte Bruun Petersen 
chbrpe@naturerhverv.dk 
Poul Hoffmann 
phof@naturerhverv.dk 

Ingrid K. 
Thomsen 
Hanne D. Poulsen 

Rådgivning og vurderinger vedrørende gamle og nye virkemidler i 
gødskningsloven, især i forbindelse med opdatering og justering af regler 
medio året. Der gennemføres forventningsafstemning forud for bestilling 
 

BP-107  

 Charlotte Bruun Petersen 
chbrpe@naturerhverv.dk 
Poul Hoffmann 
phof@naturerhverv.dk 

Ingrid K. 
Thomsen 

Rådgivning og vurderinger i forhold til grønne krav på miljøfokusområder 

BP-109  

 Tobias Holger Baden 
tohoba@naturerhverv.dk   
Liva Vejlgaard   
liwej@naturerhvev.dk 

Jørgen Eriksen 
Bidrag ifm. den årlige opdatering af økonomisk optimale afgrødenormer samt 
rådgivning i forbindelse hermed 

BP-110  

 Tobias Holger Baden   
tohoba@naturerhverv.dk   
Liva Vejlgaard   
liwej@naturerhvev.dk 

Jørgen Eriksen 
Bidrag ifm. udarbejdelsen af den årlige kvælstofprognose samt rådgivning i 
forbindelse hermed 
 

BP-201  
Anne Christine Helms 
anchel@Naturerhverv.dk 

Bent J Nielsen Resistensforhold i kartoffelsorter i forhold til plantepatogene vira 

BP-202  
Torben Nielsen 
tornie@naturerhverv.dk 

Mogens 
Hovmøller  
Johannes Ravn 
Jørgensen 

Kortlægning af udviklingen i national og regional udvikling værdiafprøvningen af 
sorter af vigtigste danske landbrugsafgrøder. Parametrene vurderes i forhold til 
gældende og forventede krav til bæredygtig produktion under hensyntagen til 
driftsøkonomiske aspekter og klimaændringer 

BP-203  

Naja Steen Andersen 
naan@naturerhverv.dk 
Lars Landbo 
lbo@naturerhverv.dk 

Birte Boelt Rådgivning om GMO-ansøgninger 

mailto:chbrpe@naturerhverv.dk
mailto:chbrpe@naturerhverv.dk
mailto:tohoba@naturerhverv.dk
mailto:liwej@naturerhvev.dk
mailto:tohoba@naturerhverv.dk
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BP-204  

Anne Skovlund 
annsko@naturerhverv.dk 
Rasmus Nimgaard 
rani@naturerhverv.dk 

John E. 
Hermansen 

Rådgivning om muligheder for anvendelse af økologisk drift som virkemiddel i 
en fremtidig miljøregulering 

BP-205  
Malene Andersen 
man@naturerhverv.dk 
 

John E. 
Hermansen 

Rådgivning og vurdering af hjælpestoffer til økologisk planteproduktion med 
henblik på optagelse på positivliste 

BP-206  Malene Andersen 
man@naturerhverv.dk 
Hanne Bjerre 
hje@naturerhverv.dk 

Hanne D. Poulsen Notat om potentiale og barrierer for selvforsyning med proteinfoder i økologisk 
jordbrug. Der skal gennemføres forventningsafstemning forud for igangsætning 
af opgaven  

BP-207  Ebbe Nordbo 
eno@naturerhverv.dk 

Mogens 
Nicolaisen 

Beredskab for ekspertdeltagelse i og bidrag til den indsatsgruppe, som 
NaturErhvervstyrelsen etablerer i forbindelse med håndtering af 
planteskadegørerudbrud. Bidrag forventes fokuseret på indhentning og 
resumering af viden om skadegørerens epidemiologi og skadeeffekt samt 
feltundersøgelses- og bekæmpelsesmetoder. Analyser af ricisi ved konkrete 
udbrud samt anbefalinger til indsatsens metoder samt deltagelse i møder med 
FVSTs diagnoselaboratorium samt interessenter. 

  

mailto:annsko@naturerhverv.dk
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Bæredygtig teknologiudvikling og teknologivurdering 

BT-1 1 
Uffe Rasmussen 
ufra@naturerhvev.dk 

Claus Grøn Sørensen 
Bistand i forbindelse med ERA-nettet " ICT, Robotics, Agriculture and 
Environment", herunder evt. forberedelse af fase II 

BT-2 2 
Adam Conrad 
adac@naturerhverv.dk 

Anders Peter Adamsen 
Hanne D. Poulsen 

Opdatere prioriteringsgrundlaget for investering i miljøteknologi, jf. den i 
2015 udarbejdede liste over teknologiers miljø- og omkostningseffektivitet. 
Listen udvides med teknologier til mindskelse af landbrugets CO2 
udledning, herunder energibesparende teknologier, hvor dette er relevant 
og muligt. Opdateringen skal være gennemført senest 1. februar 2016 
Der afholdes kick off møde med DCA med henblik på 
forventningsafstemning forud for igangsætning af opgaven. 

BT-3 3 
Henrik Lehmann Holm 
helh@naturerhverv.dk 

Jørn Nygaard 
Sørensen 

Opdatering af kategorisering af produktions- og miljøinvesteringer hos 
producentorganisationer inden for frugt og grønt samt fastlæggelse af 
operationelle indikatorer til måling af investeringernes effekt samt etablering 
af prioriteringsgrundlag baseret på miljø- og omkostningseffektivitet samt 
udbredelse, herunder især teknologier til anvendelse i integreret produktion 
med henblik på reduktion af pesticidbelastningen  

BT-4 4 
Karen Munch Mortensen 
kamumo@naturerhverv.dk 
 

Niels Halberg 
Deltagelse i og koordination af indsatsen i regi af ERA-net på 
økologiområdet 

BT-5 5 
Adam Conrad 
adac@naturerhverv.dk 

Michael Nørremark 

Opdatere prioriteringsgrundlag for investering i miljøteknologi inden for 
økologisk jordbrug med hensyn til miljø- og omkostningseffektivitet samt 
udbredelse. Opdateringen skal være gennemført 1. juni 2016  
Der afholdes kick off møde med DCA med henblik på 
forventningsafstemning forud for igangsætning af opgaven. 

BT-8 8 

 
Tobias Holger Baden  
tohoba@naturerhverv.dk   
 

Hanne D. Poulsen 
Anders Feilberg 
Anders Peter Adamsen 

Dokumentation af ammoniaktab fra staldsystemer, som har et lavt 
ammoniaktab, til brug i forbindelse med fastsættelse af normtal for 
husdyrgødning 

BT-9 9 
Julie Borch Friderichsen 
jubf@naturerhverv.dk 

Mogens Greve 
Rasmus Nyholm 
Jørgensen 

Undersøgelse/feasibility studie af potentialet i udnyttelse af 
droner/droneteknologi, f.eks. til tælling af dyr, eller tjek af randzone-arealer 

BT-10 10 
Julie Borch Friderichsen 
jubf@naturerhverv.dk 

Mogens Greve 
Udnyttelse af nye laser højdedata (ny højdemodel i 2014/2015) i forhold til 
overholdelse af GLM krav og identifikation af GLM landskabselementer 

BT-11 11 
Julie Borch Friderichsen 
jubf@naturerhverv.dk 

Mogens Greve 
Michael Nørremark 

Undersøge mulighederne for egenkontrol inden for jordbruget, f.eks. via 
indsendelse af positionsoplysninger (GPS-spor) fra landbrugsmaskiner 

mailto:tohoba@naturerhverv.dk
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BT-101  
Sara Marie Korzen 
saramk@naturerhverv.dk 

Anders Peter Adamsen 
Hanne D. Poulsen 

Notat med opdatering af status for udvikling af teknologier til opfyldelse af 
og/eller revision af funktionskravene til ”Månegrisstalden”, der forventes 
udbudt ultimo 2015 

BT-102  
 Tobias Holger Baden  
tohoba@naturerhverv.dk   
 

Anders Peter Adamsen 
Rådgivning om de teknologiske muligheder for og omkostninger ved direkte 
måling af emissioner fra forskellige typer af anlæg til husdyrproduktion 

BT-103  
 Tobias Holger Baden  
tohoba@naturerhverv.dk   
 

Michael Nørremark 
Anders Peter Adamsen 

Rådgivning om muligheder for anvendelse af teknologier herunder i forhold 
til præcisionsjordbrug som virkemiddel i ny målrettet regulering. 

BT-104  
Anders Nemming 
andn@naturerhvrv.dk 

Michael Nørremark 
Mogens H. Greve 

Vurdering af mulighederne for anvendelse af billeder og automatiseret 
billedbehandling til bestemmelse af plantearter, planteafstand samt 
dækningsgrad i den fysiske kontrol. 

BT-105  
Thorm Bendsen 
tbe@naturerhverv.dk 

Mogens H. Greve 
Vurdering af mulighederne for anvendelse af satellitdata til bestemmelse af 
afgrøde og kvælstofforbrug på markniveau 

BT-106  
Henrik Lehmann 
Holmhelh@naturerhverv.dk 

Jørn Nygaard 
Sørensen 

Ad hoc rådgivning vedrørende vurdering af ansøgninger om forhøjet støtte 
inden for markedsordningen for frugt og grønsager, herunder integreret 
produktion og teknologi, der kan reducere arbejdskraftbehov og reducere 
miljøbelastningen i frugt- og grøntsektoren  

BT-201  

Karen Munch Mortensen 
kamu@naturerhverv.dk 
Rasmus Nimgaard 
rani@naturerhverv.dk 

John E. Hermansen 
Notat om omfanget af overførsel af resultater (teknikker, praksis, teknologi) 
fra økologisk forskning til det konventionelle jordbrug 

BT-202  
Lise K. Steffensen 
liks@naturerhverv.dk 

Anders Peter Adamsen  
Maibritt Hjorth 

Notat om mulighederne for forarbejdning af husdyrgødning til et stabilt 
produkt 
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Bioøkonomi, bioenergi og landdistriktsudvikling 

BL-4 4 

Rasmus Nimgaard 
rani@naturerhverv.dk 
Malene Andersen 
man@naturerhverv.dk 
Anders Christiansen 
anch@naturerhverv.dk 

John 
Hermansen 
Jan Tind 
Sørensen 
Lizzie Melby 
Jespersen 

Opstilling af et paradigme med faktuelle oplysninger om økologiens bidrag til miljø, klima, 
natur, biodiversitet, sundhed og dyrevelfærd contra ikke økologisk inden for driftsgrenene 
kvægavl, svineproduktion, fjerkræproduktion, planteproduktion, frugtavl og 
grønsagsproduktion. Årlig opdatering i forhold til ny viden på området. 
Forventningsafstemning forud for igangsætning af opgaven 

BL-5 5 

Espen Tind-Nordberg 
etin@fvm.dk 
Lasse Juul Olsen 
lasjuu@naturerhverv.dk 

Anders Peter 
Adamsen 
Søren Krogh 
Jensen 

Udarbejdelse af scenarier for potentiel kaskadeudnyttelse af bioraffineret biomasse fra 
halm og slæt - hvilke stoffer kan udvindes med de mest markedsmodne teknologier og 
hvilke krav stiller de i forhold til logistik, mængder m.v. for en økonomisk bæredygtig 
produktion. Forventningsafstemning forud for igangsætning 

BL-7 7 
Bjarne Thomsen 
bjth@naturerhverv.dk 

John 
Hermansen 

Udarbejdelse af oversigt over kilder for de vigtigste stoffer i dansk landbrugsproduktion 
med angivelse af bortførsel med salgsprodukter samt udarbejdelse af forslag til forskning 
og udvikling til fremme af recirkulation. 

BL-101  
Anne-Katrine Schulze 
akschu@naturerhverv.dk 

Martin T. 
Hvarregaard 

Kvalitativ analyse af barrierer for jordbrugeres overholdelse af regler inden for økologi og 
miljø 

BL-102  
Susanne Harder 
Gabrielsen 
suhaga@naturerhverv.dk 

Tommy 
Dalgaard 

Bidrag til sammenligning/analyse af niveauforskelle i tilskudsniveauet for økologisk 
produktion i Danmark sammenlignet med andre EU-lande. Udføres i samarbejde med 
NAER og IFRO 

BL-103  
 Rasmus Nimgaard 
rani@naturerhverv.dk 
 

Henrik B. 
Møller 

Udredning af barrierer for økologiske biogasanlæg samt vurdering af deres potentielle 
bidrag til næringsstofforsyningen og mulige indflydelse på økologiens klimaprofil 

BL-201  

Tanja Erbs 
taer@naturerhverv.dk 
Lasse Juul-Olsen 
Lasjuu@naturerhverv.dk 

John E. 
Hermansen 

Vidensyntese om værdiskabelse ved brug af raffinering af grøn biomasse, herunder 
erfaringer fra Danmark og andre relevante lande. 

BL-202  
Espen Tind-Nordberg 
etin@mfvm.dk 

Marie 
Trydeman 
Knudsen 
Anders Peter 
Adamsen 

Miljø- og klimaeffekter ved anvendelse af biomasse til bioraffinering under hensyn til 
princippet om kaskadeudnyttelse 
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Ressourceeffektivitet 

RE-4 4 

Espen Tind-Nordberg 
etin@fvm.dk 
Jesper Sørensen 
jesoe@naturerhverv.dk 

John E. 
Hermansen 

Rådgivning og bidrag, herunder deltagelse i External Review Group, til forberedelse af et 
madspildsinitiativ i Global Green Growth Forum (3GF) 

RE-101  
Susanne Kromann Helle 
sukr@naturerhverv.dk 

Bent T. 
Christensen 

Rådgivning om retningslinjer for brug af analyser til dokumentation af behov for 
mikronæringsstoffer, konservering af organiske gødninger samt karakterisering af nye typer 
af ikke-økologisk gødning i forhold til økologiens principper i økologisk jordbrug 

RE-102  

Monique Hes 
monihe@naturerhverv.dk 
 
Malene Kjær Andersen 
man@naturerhverv.dk 

Peter 
Sørensen 

Gennemgang af barrierer for anvendelse vegetabilske og animalske bi- og spildprodukter 
som gødning i økologisk jordbrug samt vurdering af muligheder for håndtering af barrierer 
samt behov for samlet ressourcestrategi for økologers adgang til næringsstoffer fra 
vegetabilske og animalske bi- og spildprodukter samt evt. opfølgning på anbefalinger fra 
arbejdsgruppen om bedre adgang til næringsstoffer for økologer. 

RE-201  
Espen Tind-Nordberg 
etin@naturerhverv.dk 

John E. 
Hermansen 

Notat om bæredygtighed som konkurrencefordel 
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Fødevareproduktion og dyrkningsjorden 

FJ-4 4 
 
Julie Borch Friderichsen 
jubf@naturerhverv.dk 

Rene Larsen 
Analyse af sammenhæng mellem jordbundsforhold og arealudnyttelse (skov, landbrug 
m.v.) samt korrelation mellem afgrødetyper og jordbrugstyper 

FJ-6 6 
 
Julie Borch Friderichsen 
jubf@naturerhverv.dk 

Mogens 
Greve 

Notat omkring metoder til - og anvendelse af - risikobaseret kontroludvælgelse, samt 
omkring effektmåling af kontrolindsatsen (Remote Control) 

FJ-7 7 
Jakob Møgelvang 
jakm@naturerhverv.dk 

Mogens 
Greve 

Kortlægning af og vurdering af potentialet for forbedring af landbrugsjordens 
humusindhold, herunder betydning af driftsgren og dyrkningsform 

FJ-101  
Tue Nymand Mørk 
tuemoe@naturerhverv.dk 

Goswin 
Heckrath 

Opdatering af erosionskortlægning for Danmark samt rådgivning om jorderosion 

FJ-102  

Rasmus Nimgaard 
rani@naturerhverv.dk 
Monique Hes 
monihe@naturerhverv.dk 

Preben 
Olsen 

GIS-analyse af sammenfald af økologisk dyrkede arealer og områder med 
drikkevandsinteresser på kommunalt niveau samt vurdering af økologisk jordbrugs 
potentiale som instrument til sikring af drikkevandsinteresser 

FJ-103  

Monique Hes 
monihe@naturerhverv.dk 
Juliane Theodora Dreyer 
jutdre@naturerhverv.dk 

Inge T. 
Kristensen 

Opdatering af opgørelse af andelen af offentligt ejede arealer, der dyrkes økologisk. 
Opdateringen gennemføres årligt for perioden 2013 – 2016 

FJ-104  
Mette Thomsen 
mtj@naturerhverv.dk 
 

Rene Larsen 

Årlig opdatering af kort, der viser den procentuelle andel af bedrifter, husdyr og 
landbrugsarealer, der er omfattet af den danske undtagelse fra Nitratdirektivet i hver 
kommune, jf. Kommissionens beslutning 2012/659/EU om den danske undtagelse fra 
Nitratdirektivet.  

FJ-201  
Sanne Eskesen 
sanesk@naturerhverv.dk 

Mette Greve 
Markindtegningers historik: Udvikling af metode til fra år til år at definere, hvornår en 
mark er den samme, og hvornår, der er tale om, at en ny mark er indtegnet 

FJ-202  

Alexander Lindskov 
Benedictsen-Nislev 
alenis@naturerhverv.dk 
Mette Mogensen 
metmog@naturerhverv.dk 

Mette Greve 
John E. 
Hermansen 

Opgørelse af størrelse og karakter af arealer, der potentielt kan blive støtteberettigede 
under artikel 32 (særlige miljøprojekter, skovrejsning). Forventningsafstemning inden 
bestilling 
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Fødevareproduktion og bioressourcer 

FB-1 1 
Kim Holm Boesen 
kihobo@naturerhverv.dk 
 

Vivi Hunnicke Nielsen 
Morten K. Sørensen 
Anders C. Sørensen  

Rådgivning vedrørende udvikling af avlsplaner for udrydningstruede oprindelige 
danske husdyrracer 

FB-2 2 
Birgitte Lund 
bilu@naturerhverv.dk 

Per Kryger 
Christian Bendixen 

Opfølgende genetisk undersøgelse af danske populationer af Brun Læsø bi  

FB-3 3 
Birgitte Lund 
bilu@naturerhverv.dk 

Birte Boelt 
Hanne L. Kristensen 

Medvirke til at gennemføre handlingsplanen 2015 – 2018 for jordbrugets 
plantegenetiske ressourcer, indlagring af materialer fra forsøg, evt. flytning af 
NordGens basissamling samt udredning af erhvervsmæssig udnyttelse af PGR  

FB-4 4 
Malene Karup Olesen 
mkol@naturerhverv.dk 

Henrik Callesen 

Bidrag til efteruddannelse af primært dyrlæger i opsamlingsmetoder af sæd og 
embryoner i forbindelse med udbygningen af Statens Genbank for 
husdyrgenetiske ressourcer samt ad hoc rådgivning vedrørende udvikling af 
informationsaktiviteter. Der gennemføres forventningsafstemning forud for 
igangsættelse 

FB-5 5 
Malene Karup Olesen 
mkool@naturerhverv.dk 

Vivi Hunnicke 
Rådgivning i forbindelse med den opgørelse, der foretages af sekretariatet, 
vedrørende dyrebestand og antallet af avlere for alle arter og racer inden for de 
danske husdyrgenetiske ressourcer 

FB-101  
Merete Buus 
meb@naturerhverv.dk 

Birte Boelt 
Gennemførsel af værdiafprøvning af populationer af kulturplanter der er anmeldt til 
produktion og markedsføring 

FB-102  
Richard Nørgaard 
ricard@naturerhverv.dk 

Jørgen E. Olesen 
Mette Greve 

Gennemførsel af forprojekt vedrørende muligheden for udvikling af metode til 
udpegning af hvilke jorde og deres beliggenhed, som vil være til rådighed for 
produktion af planter og øvrige landbrugsprodukter på markblokniveau 

FB-103  
Birgitte Lund  
bilu@naturerhverv.dk 

Merete Brødsgaard 
Henriksen 

AU/DCA varetager bevaring og vedligeholdelse af den centrale danske samling af 
vegetativt formerede grønsager, herunder distribuerer plantemateriale fra 
samlingen til forskning samt erhvervs- og hobbymæssig dyrkning og afgiver en 
kort statusrapport årligt for status på området 

FB-201  
Malene Karup Olesen 
mkool@naturerhverv.dk 

Louise Dybdahl 
Pedersen 

Rådgivning vedrørende husdyrgenetiske ressourcer 
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Fødevareproduktion, landskab, natur og biodiversitet 

FN-2 2 
Anja Gadgaard Boye 
anbo@naturerhverv.dk 

Ib Krag 
Petersen 
Rasmus Due 
Nielsen 

Undersøgelse af omfanget af bifangster af fugle i garnfiskeriet i to Natura 2000 
områder på havet.  

FN-3 3 
Sandi Maria Lohse Als 
smla@naturerhverv.dk 

Karen 
Søegaard  

Rådgivning omkring afgrødevalgets betydning for og sammenhæng til biodiversiteten i 
landbrugslandet 

FN-4 4 
Rasmus Ørnberg Eriksen, 
rase@naturerhverv.dk 

 Rasmus 
Jørgensen 

Undersøgelse/udredning af dødelighed blandt fugle og pattedyr (vildt) i forhold til 
afgrøder og per arealenhed samt adfærd og skæbne af mærkede dyr i forbindelse 
med slæt samt i forhold hertil effekt af skræmmetiltag (opsætning af hvide 
poser/kasser og afdrivning med hund inden høst). Der gennemføres 
forventningsafstemning forud for igangsætning  

FN-5 5 
Anja Gadgård Boye 
anbo@naturerhverv.dk 

Jonas 
Teilmann 

Undersøgelse af effekten af pingere på bifangsten af marsvin i Storebælt. Monitering 
af udsatte CPODS i habitatområderne i Storebælt og Kalundborg Fjord. Forsøg med 
pingere igangsættes primo 2015 og forløber i 12 mdr.   

FN-6 6 
Martin Brink 
mbri@naturerhverv.dk 

Rasmus 
Ejrnæs  
Jesper Bladt 

Opdatering af High Nature Value (HNV) kort med frist 1. november 2016 samt generel 
rådgivning vedr. anvendelse, bl.a. i relationen til jordbrugsmæssig regulering og 
målretning af støttemidler 

FN-8 8 
Rasmus Ørnsberg 
rase@naturerhverv.dk 

Rasmus 
Nyholm 
Jørgensen 

Afprøvning af effektivitet, herunder omkostninger under praktiske forhold, ved 
implementering af kørselsmønstre og termisk sensorsystem til detektering af vildt 

FN-101  
Mikkel Stage 
miksta@naturerhverv.dk 

Marie Maar 

Rådgivning om udpegning af zoner til akvakulturanlæg i havområdet, herunder 
miljømæssig vurdering af konkrete forslag til zoner som led i statens arbejde med 

udpegning af produktionszoner, jf. Strategi for bæredygtig udvikling af 
akvakultursektoren i Danmark 2014-2020. Der gennemføres 
forventningsafstemning forud for igangsættelse 

FN-201  

Helle Torp Christensen 
hetoch@naturerherv.dk 
Anja Boye 
anbo@naturerhverv.dk 

Rikke Christina 
Flinterup 

Bidrag til undersøgelse af sammenhæng mellem årstidsvariationen i marsvins 

tilstedeværelse og bifangstrate i og omkring Natura 2000 området Store 
Middelgrund 

FN-202  
Anja Boye 
anbo@naturerhverv.dk 

Rikke Christina 
Flinterup 

Bidrag til effektvurdering af tiltag til naturbeskyttelse på havet. Der gennemføres 
forventningsafstemning før opstart 

FN-203  

Pernille Birkenborg Jensen 
pbje@naturerhverv.dk 
Anja Boye 
anbo@naturerhverv.dk 

Rikke Christina 
Flinterup 

Bidrag til identifikation af mulige løsninger på konflikten mellem sæler og fisker. 
Der gennemføres forventningsafstemning før opstart 

mailto:hetoch@naturerherv.dk
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FN-204  
Martin Brink 
mbri@naturerhverv.dk 

Karen 
Søegaard 

Landmanden som naturforvalter – Rådgivning i forbindelse med udarbejdelse og 

implementering af kommende naturpakke 

FN-205  

Anne-Lise Petersen 
alp@naturerhverv.dk 
Sarah Vestergaard Hansen 
saveha@naturerhverv.dk 

Jørgen E. 
Olesen 

Vurdering af miljø- og naturmæssig effekt samt påvirkning af landbrugsdriften af 
landbrugsreformens 3 grønne krav: Miljøfokusområder, permanent græs, flere 

afgrødekategorier  

FN-206  

Anne-Lise Petersen 
alp@naturerhverv.dk 
Sarah Vestergaard Hansen 
saveha@naturerhverv.dk 

Jørgen E. 
Olesen 

Analyse af miljøeffekt af evt. inddragelse af markbræmmer som MFO med samtidig 
fjernelse af randzoner og bivenlige striber. Forventningsafstemning inden bestilling 

FN-207  

Peter Byrial Dalsgaard 
peby@naturerhverv.dk 
Susanne B. Hjuler 
sbhj@naturerhverv.dk 

 
Undersøgelse, vurdering og dokumentation af muligheder, barrierer samt 
kvælstofeffekt ved etablering af muslingebrug i indtil 18 fjordområder. Der henvises 
i øvrigt til processen jf. Addendum A til nærværende aftale.  

FN-208  

Peter Byrial Dalsgaard 
peby@naturerhverv.dk 
Susanne B. Hjuler 
sbhj@naturerhverv.dk 

 
Afprøvning af udplantning af ålegræs i stor skala samt vurdering og dokumentation 
af effekt på kvælstofomsætning. Der henvises i øvrigt til processen jf. Addendum A 
til nærværende aftale. 

FN-209  

Peter Byrial Dalsgaard 
peby@naturerhverv.dk 
Susanne B. Hjuler 
sbhj@naturerhverv.dk 

 

Etablering og gennemførsel af pilotprojekter til undersøgelse, vurdering og 
dokumentation af potentialet i dyrkning af muslinger på kulturbanker som 
kvælstofvirkemiddel samt dyrkningens øvrige miljømæssige effekter. Der henvises i 
øvrigt til processen jf. Addendum A til nærværende aftale. 

FN-210  

Peter Byrial Dalsgaard 
peby@naturerhverv.dk 
Susanne B. Hjuler 
sbhj@naturerhverv.dk 

 

Etablering og gennemførsel af pilotprojekter til belysning af muligheder og barrierer 

for stedsspecifik dyrkning af tang, dyrkningens kvælstofeffekt samt kommercielle 
muligheder. Der henvises i øvrigt til processen jf. Addendum A til nærværende 
aftale. 

FN-211  

Peter Byrial Dalsgaard 
peby@naturerhverv.dk 
Michael Clausen 
micla@baturerhverv.dk 

 

Screening af grundvandsforekomster for potentiel overskridelse af 
grundvandskvalitetskravet i nitratmodellen samt vurdering af nitratkoncentrationer 
i ID15 oplande som følge af reducerede kvælstofnormer og gødskning il økonomisk 
optimum. Der henvises i øvrigt til processen jf. Addendum A til nærværende aftale. 
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Fødevareproduktion, hjælpestoffer og miljø 

FM-2 2 

 
Susanne B. Hjuler 
sbhj@naturerhverv.dk 
Charlotte Bruun Petersen 
chbrpe@naturerhverv.dk 
 

Charlotte Kjærgaard 

Information om nyeste resultater vedrørende konstruerede vådområder og 
drænbrøndsfiltre, kontrolleret dræning. Herudover ydes rådgivning i 
forbindelse med Indsatsområde 5 (tilbageholdelse af næringsstoffer fra 
markerne) i MFVM's Miljøteknologi-ordning. Denne rådgivning ydes i 
henhold til de konkrete aftaler, der træffes herom med MFVM/NAER 
vedrørende indsatsområdets tre faser: 
 • Rådgivning ifm. udvælgelse og vurderinger af ansøgninger til ordningen 
(Fase I), 
• Rådgivning i forbindelse med detailprojekteringsfasen for projekter der 
opnår støtte (Fase II) og  
• Ansvar for monitering og effektvurdering af projekter, der opnår støtte via 
miljøteknolo-giordningen (Fase III).  

FM-3 3 

 
Susanne B. Hjuler 
sbhj@naturerhverv.dk 
Charlotte Bruun Petersen 
chbrpe@naturerhverv.dk 
 

Ingrid K. Thomsen m.fl.  
Ad hoc rådgivning og notater med vurdering af efterafgrøder og alternative 
virkemidler til efterafgrøder 

FM-4 4 

Charlotte Bruun Petersen 
chbrpe@naturerhverv.dk 
Poul Hoffmann 
phof@naturerhverv.dk 
 

Nick Hutchings 

Deltagelse i formandsskab for FN's ”Agriculture and Nature Expert Panel”, 
en arbejdsgruppe under ”Task Force on Emission Inventories and 
Projections” (TFEIP) under ”UN Convention on Long Range 
Transboundary Air Pollution” (CORINAIR). Konventionen adresserer 
emission af forskellige stoffer, bl.a. ammoniak og TFEIP har ansvar for 
vejledning og kontrol med metoder til at beregne nationale emissioner 

FM-5 5 

 
Tobial Holger Baden 
toholba@naturerhverv.dk 
John Voss 
jovo@naturerhverv.dk 

Tommy Dalgaard 
Deltagelse I FN's ”Task Force on Reactive Nitrogen” (TFRN) under ”UN 
Convention on Long Range Transboundary Air Pollution”. TFRN rådgiver 
konvention om virkemidler til at begrænse N-udslip til miljøet 

FM-6 6 
Lise Kjærgaard Steffensen, 
liks@naturerhverv.dk 

John Jensen 
Økotoksikologisk vurdering af nye stoffer der ønskes anvendt i gødning. 
En rapport for hvert stof 
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FM-7 7 
Lise Kjærgaard Steffensen, 
liks@naturerhverv.dk 

John Jensen 
Bent T. Christensen 

Rådgivning i forbindelse med udformningen af ny gødningsforordning i 
EU herunder især vedrørende produktsammensætning og agronomisk 
effektivitet samt forureninger og andre risici. Der kan endvidere blive tale 
om ekspertdeltagelse - miljø- og økotoksikologi - i evt. arbejdsgrupper. 
Fokus forventes i 2016 at være på produktkriterier for sikkerhed, særligt 
grænseværdier for uønskede metaller, evt. vurdering af registrering af 
produkter samt konsekvensen af inddragelse af husdyrgødning i 
forordningens område 

FM-8 8 
Lise Kjærgaard Steffensen, 
liks@naturerhverv.dk 

Bent T. Christensen 
Bistand med miljømæssige og økotoksikologiske, vurderinger i 
forbindelse med regulering af handelsgødning m.v., herunder udredning 
af afgrøders optagelse af metaller og uønskede stoffer fra jord 

FM-9 9 
Lise Kjærgaard Steffensen, 
liks@naturerhverv.dk 

Lars Elsgaard 
Vurderinger af dokumentationsmateriale vedrørende 
jordforbedringsmidler med mikroorganismer, som anmeldes hos 
MFVM/NaturErhvervstyrelsen 

FM-10 10 
Lise Kjærgaard Steffensen, 
liks@naturerhverv.dk 

Erik Steen Kristensen 

Formandskab for Miljø- og Fødevareministeriets udvalg for gødning, der 
er rådgivende for miljø- og fødevareministeren og NaturErhvervstyrelsen 
i spørgsmål om gødning, komposteringspræparater, 
jordforbedringsmidler, voksemedier m.m. samt rådgivning i forbindelse 
hermed 

FM-11 11 
Lene Sørensen 
lens@naturerhverv.dk 

Charlotte Kjærgaard 
Notat om muligheder og begrænsninger ved de aktuelle værktøjer til 
estimering af N-vådområder og P-ådales N- og P-effekt 

FM-12 12 

Birgitte Broesbøl-Jensen, 
bbj@fvst.dk 
 
Hanne Bjerre Jensen 
hje@naturerhverv.dk 

Hanne D. Poulsen m.fl. 

Notat om anvendelse af zink og kobber i svineproduktionen, herunder i 
økologisk foder, og i relation hertil følgende: 
1. Vurdering af konsekvenserne ved den nuværende anvendelse af zink 
og kobber dels ift. 
a. risikoen for udvikling og udbredelse af antibiotikaresistens i dyr og 
mennesker, dels 
b. beregnet udskillelse med gødningen og indhold i gødning pr. DE    
2. Vurdering af dyrenes reelle fysiologiske behov for zink og kobber 
3.  Vurdering og anbefalinger ift. at reducere indholdet af de to stoffer i 
foderet 

FM-14 14 

Peter Byrial Dalsgaard 
peby@naturerhverv.dk 
Michael Clausen 
micla@baturerhverv.dk 

Christen Duus 
Børgesen  

Opdatering af N-LES modellen, herunder kalibrering med målinger fra 
vandovervågningen 

 FM-19 18 
Tea Risom, NAER  
tearis@naturerhverv.dk 

Peter Sørensen 

Bidrag til Miljø- og Fødevareministeriets deltagelse i NLK opfølgningens 
underarbejdsgrupper vedrørende  
• Basisanalyse vedrørende vandrammedirektivet og  
• Vandplaner 2.0 og næringsstoffer 

mailto:peby@naturerhverv.dk
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FM-21 20 

Michael Clausen  
micla@baturerhverv.dk  
Peter Byrial  Dalsgaard 

peby@naturerhverv.dk 

Christen Duus 
Børgesen m.fl. 

Rådgivning og teknisk bistand, ved brug af, herunder kørsler, og 
justeringer i model- og kortmateriale med fokus på retentionskortet i den 
store oplandsmodel 

FM-25 23 
Susanne B. Hjuler, 
sbhj@naturerhverv.dk 

Charlotte Kjærgaard 
Goswin Heckrath 

Udredning af mulighederne for mere intelligente og effektive randzoner 
primært i forhold til fosfor gennem kapning af dræn og 
plejeforanstaltninger som plantning af træer, fjernelse af biomasse m.v. 
samt rådgivning i forbindelse med implementering af randzoner  

FM-27 25 
Tobias Holger Baden 
tohoba@naturerhverv.dk 

Erik Steen Kristensen 
Niels Halberg 

Årlig opdatering af notat vedr. forskningsstrategi for planteproduktion 
under målrettet regulering af kvælstof  

FM-28 26 
Susanne B. Hjuler 
sbhj@naturerhverv.dk 

Jørgen Eriksen 
Deltagelse i samt faglige bidrag til partnerskab om vidensopbygning om 
virkemidler og arealregulering 

FM-102  
Susanne Harder Gabrielsen 
Suhaga@naturerhverv.dk 

Jørgen E. Olesen 

Udvikling og status i kvælstofforsyningen af økologisk jordbrug fordelt på 
driftsgrene og kilder, vurdering af effekt på kvælstofudvaskningen ved 
omlægning fra konventionel drift til økologisk drift samt vurdering af 
betydningen af MB (Miljøbetinget tilskud) og EL (ekstensivt landbrug) 
kravet om der i gennemsnit maksimalt må anvendes 140 kg. total N i 
økologisk produktion 

FM-103  

Susanne B. Hjuler 
sbhj@naturerhverv.dk 
Poul Hoffmann 
phof@naturerhverv.dk 

Christen Duus 
Børgesen m.fl. 

Kortlægning af dræn på markniveau 

FM-104  
Lars Ole Hansen 
loha@fvm.dk 

Tommy Dalgaard 
Konsekvenser for udbytte og udvaskning ved afgivelse af retten til fri 
intern omfordeling af kvælstof på bedriften 

FM-105  

 
Charlotte Bruun Petersen 
chbrpe@naturerhverv.dk 
Poul Hoffmann 
phof@naturerhverv.dk 

Ingrid K. Thomsen 
Evaluering af det nye virkemiddel ”Tidlig såning” på baggrund af 
vækstsæsonerne 2014/2015 og 2015/2016 

FM-106   Preben Olsen 
Rapport om næringsstofbalancer og næringsstofoverskud i landbruget 
1994/95 -2014/15 

FM-111 111,1 
Mia Stecher 
Mistec@naturerhverv.dk  

Ingrid K. Thomsen Supplerende data om dækningsgraden af efterafgrøder 

FM-201  
Sandi Als 
smla@naturerhverv.dk 

Karen Søegaard Fleksible frister og krav til slåning på græsarealer 

FM-202  
Charlotte Bruun Petersen 
chbrpe@naturerhverv.dk 

Gitte Rubæk 
Udbygning og opdatering af vidensgrundlaget om fosforudvaskning og 
virkemidler til brug for ny fosforregulering 
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FM-203  

Michael Clausen 

miccla@naturerhverv.dk 

Peter Byrial Dalsgaard 
peby@naturerhverv.dk 

Ingrid K. Thomsen 
Rådgivning om anvendelse af rodzoneudvaskning til målrettet og 
differentieret regulering 

FM-204  

Michael Clausen 
miccla@naturerhverv.dk 
Peter Byrial Dalsgaard 
peby@naturerhverv.dk 

Jørgen Eriksen 
Vurdering af mulighederne for målinger som grundlag for den 
arealbaserede miljøregulering af landbruget 

FM-205  

Charlotte Bruun Petersen 
chbrpe@naturerhverv.dk 
Poul Hoffmann 
phof@naturerhverv.dk 

Tommy Dalgaard 

Komparativ analyse af dansk og udenlandsk miljøregulering af 
jordbruget fsva. reguleringens genstand og virkemidler samt juridiske, 
agronomiske og miljømæssige konsekvenser. Der gennemføres 
forventningsafstemning vedrørende afgrænsning af regulering og lande 

FM-206  
Peter Byrial Dalsgaard 
peby@naturerhverv.dk 

Elly M. Hansen Afgrøder med højt kvælstofoptag som virkemiddel i arealreguleringen 

FM-207  
Lise K. Steffensen 
liks@naturerhverv.dk 

Lars Elsgaard 
Rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af nationale eller 
harmoniserede end of waste kriterier for f.eks. oparbejdet 
husdyrgødning, oparbejdet organisk affald, aske m.v. 

FM208  
Lise K. Steffensen 
liks@naturerhverv.dk 

Peter Sørensen 
Rådgivning vedrørende produkter fra sekundære råmaterialer. Der 
gennemføres nærmere afgrænsning af produktomfang. 

FM-209  

Charlotte Bruun Petersen 
chbrpe@naturerhverv.dk 
Poul Hoffmann 
phof@naturerhverv.dk 

Ingrid K. Thomsen 
Rådgivning og vurdering af principielle spørgsmål i forbindelse med 
behandling af ansøgninger om dispensation fra gødnings- eller 
plantedækkereglerne 

FM-210  
Michael Clausen 
miccla@naturerhverv.dk 

Charlotte Kjærgård  

Udbygning og opdatering af viden, der kan beskrive kategorisering og 

kvælstof omsætning i de arealtyper, hvor omsætningen i dag er dårlig 

kendt, f.eks. i lavbundsjorde, drænede højbundsjorde, og i de øvre 

jordlag Der henvises i øvrigt til processen jf. Addendum A til 

nærværende aftale. 

FM-211  

Charlotte Bruun Petersen 
chbrpe@naturerhverv.dk 
Susanne B. Hjuler 
sbhj@naturerhverv.dk 
 

Charlotte Kjærgård 

Udpegning af områder med størst potentiale for at generere 

kvælstofeffekt ved anvendelse af minivådområder samt efterfølgende 

måling af kvælstoftransport i udvalgte dræn (validering af potentiale). 

Udpegningen bør foretages med udgangspunkt i de fastsatte 

indsatsbehov per vandopland i 2015-2021 og kendte lokaliseringer af 

dræn. Der henvises i øvrigt til processen jf. Addendum A til 

nærværende aftale. 
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FM-212  

Charlotte Bruun Petersen 
chbrpe@naturerhverv.dk 
Susanne B. Hjuler 
sbhj@naturerhverv.dk 

Charlotte Kjærgård 
Etablering og dokumentation af kvælstofeffekt i minivådområder med 

matricer. Der henvises i øvrigt til processen jf. Addendum A til 

nærværende aftale. 

 

 

Fødevareproduktion, klima og drivhusgasser 

FD-1 1 Jørgen Søgaard, NAER Jørgen E. Olesen 
Ad hoc rådgivning og bidrag til indpasning af klima-tilpasning på fødevare- og 
landbrug-miljø området, herunder effekter af mulige klimaforandringer for 
planteavlen og planteskadegørere 

FD-2 2 
Bjarne Thomsen 
bjth@naturerhverv.dk 

Erik Steen Kristensen 
Jørgen E. Olesen 
Peter Lund 

Faglig bistand i forbindelse med Coordinated Support Action inden for 
henholdsvis jordbrug/klima, SCAR CWG inden for jordbrug/energi og effekter 
af klimaændringer samt deltagelse i JPI på Agriculture, Food Security and 
Climate Change. Desuden medvirkes til implementering af aktiviteter i Global 
Research Alliance on Agricultural Greenhouse Gases 

FD-5 5 
John Voss 
jovo@naturerhverv.dk 

Marie Trydeman 
Knudsen 

Opdatering af data og information i MFVM faktaark og på ministeriets 
hjemmesider om klima og fødevarer 

FD-6 6 
John Voss 
 jovo@naturerhverv.dk 

Bent T. Christensen 
Notat med beregninger for potentialet af kulstoflagring for forskellige danske 
landbrugsafgrøder 

FD-7 7 
John Voss 
jovo@naturerhverv.dk 

Søren O. Petersen 
Notat om sammenhæng mellem gyllens og jordens pH niveau og emission af 
lattergas samt potentiale som klimaeffektivt virkemiddel 

FD-8 8 
John Voss 
jovo@naturerhverv.dk 

Søren O. Petersen 
Notat om vurdering af niveauet for emissioner på danske jordtyper 
sammenlignet med IPCC’s standard emissionsfaktorer 

FD-9 9 
John Voss 
jovo@naturerhverv.dk 

Uffe Jørgensen 
Fagligt bidrag til arbejdsgruppe om LULUCF i relation til direktiv om 
biobrændstoffer 

FD-101  

John Voss 
jovo@naturerhverv.dk 
Tobias Holger Baden 
tohoba@naturerhverv.dk 

Jørgen E. Olesen 
Rådgivning vedrørende de modeller, herunder forudsætninger, EU-
kommissionen anvender til datafangst, beregninger og fremskrivninger på luft- 
og klimaområdet 

FD-102  

John Voss 
jovo@naturerhverv.dk  
Simon Apelblat Thomsen 
sath@fvm.dk 

Jørgen E. Olesen 
Oplæg med forslag til elementer, der kan indgå i en ramme for separat 
klimaregulering af landbrug og LULUCF på EU-niveau (en såkaldt 
”landbrugssøjle” eller en ”landsektor” i EU’s klimapolitik) 

mailto:chbrpe@naturerhverv.dk
mailto:sbhj@naturerhverv.dk
mailto:jovo@naturerhverv.dk
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FD-103  

John Voss 
jovo@naturerhverv.dk  
Simon Apelblat Thomsen 
sath@fvm.dk 

Jørgen E. Olesen 

På baggrund af virkemiddelkataloget fra regeringens klimaplan fra 2013: 
Opgørelse af det samlede netto potentiale for reduktion af 
drivhusgasudledningen fra dansk landbrug og nettoomkostninger herved for 
stat og erhverv 

FD-104  

John Voss 
jovo@naturerhverv.dk  
Simon Apelblat Thomsen 
sath@fvm.dk 

Jørgen E. Olesen 
Bidrag til præcisering af metan- og lattergasudledninger ved forskellige 
aktiviteter i landbruget til brug ved Danmarks officielle indrapporteringer til 
bl.a. UNFCCC 

FD-105  

John Voss 
jovo@naturerhverv.dk  
Simon Apelblat Thomsen 
sath@fvm.dk 

Jørgen E. Olesen 
Bidrag til fremskrivninger bl.a. på klimaområdet samt deltagelse i arbejde med 
fastlæggelse af retningslinjer for samarbejde og arbejdsdeling mellem DCA, 
DCE og IFRO i forbindelse med fremskrivninger på bl.a. klimaområdet 
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Råvare- og fødevarekvalitet 

KV-3 3 
Charlotte 
Sporon-Fiedler, 
csf@fvst.dk 

Vivi Hunnicke 
Nielsen, DCA, 
Susanne 
Boutrup og 
Martin Larsen 

Sanitary survey på produktområder/opdrætsanlæg for toskallede bløddyr. I Fase 2 adresseres alle 
sandsynlige kilder til fækal forurening, forårsaget af mennesker og dyr samt forslag til et 
forskningsbaseret prøveudtagningsprogram, baseret på en vurdering af de nævnte risici, med 
udpegning af repræsentative prøveudtagningspunkter. Forventningsafstemning vedrørende de 
enkelte produktionsområder, der skal omfattes i 2016 

KV-4 4 

Birgitte 
Broesbøl-
Jensen, 
bbj@fvst.dk 

Hanne D. 
Poulsen 

Udvikling af modeller for optagelse og overførsel af (prioriterede) uønskede stoffer fra foder via 
dyr til fødevarer af animalsk oprindelse. Der gennemføres en præcis beskrivelse af opgaveteksten 
forud for igangsætning, hvor FVST og AU/DCA i fællesskab udformer den endelige beskrivelse af 
opgaven  

KV-5 5 
Helle Eriksen 
he@fvst.dkT 

Peter Henriksen Rådgivning og risikovurdering af toksiske alger i muslinger 

KV-6 6 
Helle Eriksen 
he@fvst.dk 

Niels Bohse 
Hendriksen  

Rådgivning om og vurdering af virksomheders risikovurdering ved dyrkning og høst af tang, der 
skal anvendes som fødevare 

KV-8 8 
Nicolai Høtoft 
Jensen 
nihj@fvm.dk 

Margrethe 
Therkildsen 
Mogens 
Vestergaard 
Evt. øvrige 
tovholdere 
udpeges efter 
forventnings-
afstemning 

Bidrag til opfølgning på ”Kvægbrugets Taskforce”, herunder 
• Merværdi og afsætning nationalt af dansk kalvekød 
• muligheder og betydning for mere forpligtende samarbejder mellem producent og detailhandel 
for dansk kalvekød, herunder business-cases 
• muligheder og betydning af tværgående samarbejde mellem slagterier med henblik på etablering 
af et samlet varieret udbud af danske kalvekødsprodukter. 
Der gennemføres forventningsafstemning inden igangsætning 

KV-201  
Hanne Høberg 
Hansen 
hhh@FVST.dk 

Ulla Kidmose 
Og Marianne 
Hammershøj 

Saltoptag i kartofler og grøntsager under tilberedning som kogning 

KV-202  

Mette Rørbæk 
Gantzhorn 
merga@fvst.dk 
 

Ricarda 
Engberg 

Risikovurdering af salmonella i lagret, formalet korn samt i olieholdige frø af egen avl. Der 
gennemføres forventningsafstemning forud for bestilling 
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Forbrugeradfærd og -præferencer for fødevarer 

AD-3 3,3 
Mette Ranfelt 
mehra@mfvm.dk 

Tino Bech Larsen 
Ulla Kidmose 

Fremme af kvalitetsfødevarer. Opgaven dækker i 2016: 
• Videreudvikling af et instrument til monitorering af forbrugernes fødevarevalg, herunder 
mulig kombination med kvalitet og pris. 
• Gennemførelse af tredje måling af Kvalitetsindeks for at måle mulige forandringer i 
danske forbrugeres forhold til madkvalitet 
• Danskernes forhold til ingredienser og råvarer  
Der gennemføres forventningsafstemning forud for igangsætning 

AD-4 4 

Mads Fischer-Møller 
mffm@naturerhverv.dk 
Malis Ravn 
malis@madkulturen.dk 

Anders Branth 
Pedersen 
Anne Jensen 

Vurdering af effekten af initiativer ”Task force offentlige indkøb”, der skal rådgive 
offentlige indkøbere om indkøb af bæredygtige og lokale fødevarer. Dette projekt skal 
bidrage med følgeforskning, så MFVM bl.a. kan vurdere task forcen som policy-værktøj til 
at fremme køb af visse typer fødevarer).  

AD-101  
Nina Læssø Jakobsen 
nilj@fvst.dk 

Liisa 
Lähteenmäki 
Ulla Kidmose 

Undersøgelse af forbrugernes forståelse og oplevet relevans af holdbarhedsmærkning af 
fødevarer med henblik på vurdering af effekten af forbrugeroplysningskampagnen. 

AD-102  
Puk Maja Ingemann 
Holm 
puho@fvst.dk 

Klaus G. Grunert 
Ulla Kidmose 

Kortlægning af muligheder for påvirkning af forbrugernes valg af sundere produkter i 
butikker bl.a. gennem nøglehul og kostdråber, herunder også rådgivning, dataanalyse og 
afrapportering ved projekter omhandlende nudging i regi af Måltidspartnerskabet 

MA-201  
Hanne Høberg 
Hansen 
hhh@fvst.dk 

Klaus G. Grunert Forbrugernes barrierer for at vælge saltreducerede fødevarer 

MA-202  
Mette Ranfelt 
mehra@mfvm.dk 

Klaus G. Grunert 
Derek Byrne 

Analyse af dansk gastronomis værdi og vækstpotentiale 
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Mad- og måltidsvaners betydning for sundheden 

MA-102  
Sara Stiles Månsson 
saram@fvst.dk 

Karen Wistoft 
Ole Henrik 
Hansen 
 

Betydning af professionalisering og tværfagligt samarbejde i daginstitutionerne for 
hvilken mad og hvordan, der bliver spist, kortlægning af metoder til fremme af 
samarbejdet mellem pædagogisk personale og køkkenprofessionelle samt kortlægning 
af metoder og værkstøjer til at skabe et konstruktivt samarbejde mellem institutioner og 
forældre omkring mad og måltider.  

MA-103  
Sara Stiles Månsson 
saram@fvst.dk 

Barbara Vad 
Andersen 

Før og eftermåling på projektet ”professionalisering og tværfagligt samarbejde i 
daginstitutionerne” (MA 102) 

MA-104  
Else Molander 
elmo@fvst.dk 

Derek V. Byrne 
Klaus G. Grunert 
Ulla Kidmose 

Kvalitativt pilotprojekt vedrørende effekt af liciteret mad, måltider og ernæring til ældre i 
eget hjem. Sammenlægning af MA 101 (Kortlægning af organiseringen af ældremad i 
landets kommuner samt ældres tilfredshed hermed) og KV 102 (Udredning af 
problemområder i ældremaden, herunder især omkring madudbringning, samt anvisning 
af mulige udviklingsspor for teknologi, metoder og koncepter til øgning af tilfredshed med 
maden)  

MA-201  
Susanne Dunch 
sdu@fvst.dk 

Klaus G. Grunert 
Ulla Kidmose 

Motivation til sundere madvaner på erhvervsskoler 
Det er vigtigt at der gennemføres forventningsafstemning inden igangsætning 

MA-202  
Sara Stiles Månson 
saram@fvst.dk 

Barbara Vad 
Andersen 

Play and Eat – undersøgelse af om strukturel ændring ved at flytte legefrikvarteret som 
brugbart og udgiftsneutralt til sundere mad og måltider.  
Det er vigtigt at der gennemføres forventningsafstemning inden igangsætning 

MA-203  
Sara Stiles Månson 
saram@fvst.dk 

Barbara Vad 
Andersen Ulla 
Kidmose 

Undersøgelse af rammernes betydning for om mad og måltider i skolen samt 
mulighederne efter skolereformen  
Det er vigtigt at der gennemføres forventningsafstemning inden igangsætning 

MA-204  
Bente Stærk  
best@fvst.dk 

Ulla Kidmose, 
Helle Huus 
Bjerge, Barbara 
Vad Andersen 
Alice Grønhøj 
Susanne Kolle  

Undersøgelse af effekt af liciteret mad, måltider og ernæring til ældre i eget hjem 
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